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במקום

לפרטים ותאום:
חפשו אותנו באתר “הזכויות שלך”ייעוץ והכוונה ללא תשלום! 

במידה והינכם מעונינים שהעמותה תגיש את התביעה בשמכם 
ותכין את התיק הרפואי העלות היא סימלית בלבד

ייעוץ והכוונה מהנציגים של 
עמותת “הזכויות שלך” 

בנושאי זכויות רפואיות בביטוח הלאומי מס 

הכנסה, חברות ביטוח וגופים נוספים 

אל תפספסו את המגיע לכם!

חודש לאחר שחרורו מביה"ח: מרן הרב שטיינמן אושפז 
ועבר טיפול רפואי ● הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין 

בקריאה נרגשת להשתמש בעצת הרמח"ל / עמ' 14

אבי בלום / עמ' 10-11

חדשות מזויפות

המנהיג  של  במצבו  התעניין  ביבי 
כי  לו  נמסר  בבוקר  שרק  החרדי, 
ראשו.  על  מרחפת  חיים  סכנת 
כשהבין כי הוזן לווריד במידע לא 
מדויק שפורסם בתקשורת החרדית, 
צמד  את  לשונו  על  גלגל  הוא 
לאחרונה:  עליו  החביבות  המילים 

"חדשות מזויפות"

מאבק המזון של בני הישיבות"השעה צריכה לו"

ליצמן ל'קו עיתונות':
 "יש אוכל לא בריא, לא טעים 

ולא מזין" / עמ' 12

עימות פנים חרדי:
 מרגי נזף במנהלי המוסדות 

ובח"כי 'דגל' / עמ' 12
עמ' 30

האם להישאר בירושלים ובני ברק 
או לעזוב לפריפריה? / עמ' 14

המירוץ לרבנות 
העיר מתחמם

הוחלט  הדתות,  משרד  בלחץ 
הליך  את  להתניע  בעירייה 
 ● לעיר  ראשי  רב  בחירת 
בהפגנתיות  עזבו  'דגל'  נציגי 
חברי  מינוי  על  ההצבעה  את 
המועצה בגוף הבוחר / עמ' 4 

"תתביישו לכם, 
ככה לא מתנהגים"

התקציב  לאישור  העיר  מועצת  ישיבת 
החברים,  בין  התגוששות  לזירת  הפכה 
להזדהות  התקשו  קואליציה  חברי  כשגם 
שיר  הכין  מי    שהועלו  הנושאים  עם 
מחאה? האם האצבע של דירנפלד עשויה 
להבריז  מונטג  של  השיטה  מה  זהב? 
התנגד  אבוטבול  למה  נוכחות?  ולרשום 
למרוקו  נסיעה  בין  הקשר  ומה  לתקציב? 
לבין ראשות עיריית בית שמש? / עמ' 4 
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
ללי שרלין,  בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: אבי גרינצייג

צרכנות: הילה פלאח
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון ליברטי, ישראל פריי, חיים בנשק

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות
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 אירוע אחד - שלוש סיבות
קהילה:  רב  והכתרת  מסכת  סיום  ענק,  מזוזת  קביעת 
באירוע מיוחד נקבעה מזוזת ענק ביקב "כרמא", בגודל 
קביעת  לאחר  מטר.   1.25 המזוזה  ובית  סנטימטר   98
הרב  הגאון  בראשות  פנמה,  כולל  אברכי  סיימו  המזוזה 
נריה  הרב  מחברם  ונפרדו  כתובות  מסכת  את  רביב  ינון 
הגבעה"  "מאורות  קהילת  כרב  לכהן  שמונה  שירה 

ביישוב גבעת זאב.

 תחנה מוזרה
חברת  של  אוטובוס  סביב  התגודדו  סקרנים  עשרות 
הכיכר  על  ברורה  שאינה  מסיבה  עלה  שנהגו  'אפיקים', 
 .10 כביש  לכיוון  חי  איש  בן  מרחוב  ליציאה  שמוביל 
באירוע לא היו נפגעים, אך הנהג נאלץ להמתין ממושכות 
לחילוצו מהכיכר. "עשרות סקרנים במקום, הפעם זו לא 

הפגנה", כתבו בהומור אנשי השכונה.

 מאות מקומות חנייה ברכבת
ליד תחנת הרכבת בכניסה  וסע: "מצוקת החניה  חנה 
לעיר נמצאת לקראת פתרון מהיר", כך מבשר סגן ראש 
יותר  שמזה  גרינברג  שמואל  התנועה  ועדת  ויו"ר  העיר 
משנה פועל מול רכבת ישראל ומשרד התחבורה לפתרון 
להשתמש  המבקשים  העיר  תושבי  על  המעיבה  הבעיה 
ליד  זמין  חניה  מקום  מוצאים  לא  אך  הרכבת  בשירותי 

תחנת הרכבת.
עתה העבודות כבר נמצאות בשיאן, וחניון החדש בן 
55 מקומות חניה יחנך כבר בחודש הקרוב. מדובר בחניון 
הנמצא בסמוך למרכז ביג-פאשן, והחניה בו תהיה חינם 
ללא כל תשלום. העבודות להקמת החניון החדש נעשות 

ע"י רכבת ישראל ובמימונה.
לרשות  הועמד  לחניה  המתאים  נוסף  מתחם  במקביל 
נוסף, ליד  יוכל בהקמתו של חניון  ובימים אלו  הרכבת, 
מסוף האשפה של העיריה, מדובר במתחם שבו יהיו 160 
מקומות חניה, ועם השלמתו בחודשים הקרובים יוכשר 

גם כניסה נוספת להולכי רגל לאזור תחנת הרכבת..

 הסופר מרקט הוותיק נסגר
הסניף הוותיק של הסופר מרקט 'קואופ שופ' שברכז 
פעילות.  שנות   40 אחרי  שעריו  את  סגר  בעיר  המסחרי 
הסופרמרקט, שהיה אחד הראשונים בעיר, התמודד עם 
כניסה של מתחרים קשים ועם ירידה משמעותית בתנועת 
לקוחות במרכז המסחרי, והנהלתו החליטה להפסיק את 

פעילותו. 
העיר,  תושבי  הם  במקום  העובדים  מרבית  כי  יצוין 
וההנהלה הציעה לעובדים להשתלב בשאר סניפי הרשת.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

"תתביישו לכם, ככה לא 
מתנהגים"

המירוץ לרבנות העיר מתחמם

ישיבת מועצת העיר לאישור התקציב הפכה לזירת התגוששות בין החברים, כשגם חברי 
קואליציה התקשו להזדהות עם הנושאים שהועלו  מי הכין שיר מחאה? האם האצבע של 
דירנפלד עשויה זהב? מה השיטה של מונטג להבריז ולרשום נוכחות? למה אבוטבול התנגד 

לתקציב? ומה הקשר בין נסיעה למרוקו לבין ראשות עיריית בית שמש? 

בלחץ משרד הדתות, הוחלט בעירייה להתניע את הליך בחירת רב ראשי לעיר  נציגי 'דגל' עזבו 
בהפגנתיות את ההצבעה על מינוי חברי המועצה בגוף הבוחר 

מאת: ישראל פריי

ביקש  לזה",  רגע  שתקשיבו  רוצה  "אני 
במהלך  פרס  ריצ'ארד  העיר  מועצת  חבר 
מכשיר  את  ושלף  העיר,  מועצת  ישיבת 
למיקרופון  אותו  קירב  הוא  הנייד.  הטלפון 
התנגנו  'אשליות'  השיר  וצלילי  האישי, 
חול  זורים  "אתם  הישיבות.  אולם  בחלל 
לנו אשליות",  בעיני הציבור, אתם מוכרים 

זעק לחברי המועצה.
אפיזודה  רק  היה  הזה  המשעשע  הרגע 
קלה בתוך ישיבת מועצה סוערת, שבסופה 
סך  על   2017 לשנת  העירייה  תקציב  אושר 
465 מיליון ₪. מדובר בגידול של 69 מיליון 
שקלים לעומת השנה שקדמה לה, והסכום 
העומדים  פיתוח  תקציבי  כולל  לא  האמור 

על כ-300 מיליון ₪. 
שמחמיאה  התחתונה  השורה  למרות 
מחברי  גורף  שרוב  לאחר  העיר,  לראש 
 2 למעט  התקציב,  בעד  הצביע  המועצה 
נרשמו  הישיבה  במהלך  האופוזיציה,  חברי 
לחלק  כי  נראה  היה  בהם  רבים  רגעים 
אפשרי  הבלתי  גבול  על  קשה  מהחברים 
אבוטבול,  של  הקואליציה  עם  להזדהות 
האשמות  הטחת  טענות,  חילופי  פעם  ולא 
שאמורים  מי  בין  התנהלו  רמות  וצעקות 

להיות באותו צד.
"תתביישו לכם, זו בושה של התנהגות", 
לעבר  אדרי  שלום  המועצה  חבר  צעק 
הנציגים החרדיים, כשהוא מכוון את דבריו 
חבר  של  המזלזלת  להתנהלותו  בעיקר 
הייתם  "כשאתם  דירנפלד.  מרדכי  המועצה 
באופוזיציה לא התנהגו אליכם כך. אין לכם 
מ"מ  גם  זעק.  לזולת",  כבוד  של  מינימום 

ראש העיר מאיר בלעיש ספג חצי זעם מצד 
הישיבה  שלאורך  לאחר  במועצה,  חברים 
אותם,  הקניט  ושוב,  שוב  לדבריהם  נכנס 
למנוע  אלגנטיות  ממש  לא  בדרכים  וניסה 

מהם לשטוח את דבריהם.
מי שהוביל את הטון התקיף נגד התקציב 
שהגיע  פרס,  ריצ'רד  המועצה  חבר  היה 
סעיף  על  ארוכה  שעה  ועבר  היטב  מוכן 
אחר סעיף, עיכב את ההצבעה, הקשה, דרש 
הסברים, ונימק היטב את התנגדותו. דווקא 
המועמד החילוני לראשות העיר ומי שאמור 
היה להיות אלטרנטיבה שלטונית, אלי כהן, 
בדברים  והסתפק  דומיננטיות  חוסר  הפגין 
קצרים. למרבה הפלא, הוא הרים את אצבעו 

יחד עם הקואליציה בהצבעות רבות.
מבין כל הסעיפים הרבים, אחד המדוברים 
ובו  יחסית,  זניח  סעיף  דווקא  היה  ביותר 
אישור תקציב על סך מיליון ושמונה מאות 
אלף שקל לטובת שביל שייסלל בין שכונות 
אישרנו  הקודמת  "בישיבה  בעיר.  בעלזא 
עוד  עכשיו  שם,  למדרכות   ₪  100,000
1,800,000 ₪ לשביל, אני רוצה לדעת, מה 
מה,  הרבה?  כך  כל  ששווה  בדירנפלד  יש 
וראש  פרס,  תהה  מזהב...?",  אצבע  לו  יש 
המיליונים   50 את  בתגובה  לו  הזכיר  העיר 
"שמע,  בעיר.  תרבות  בהיכל  שיושקעו 
אבוטבול, אני כבר תרמתי כליה אחת, אבל 
אם ייבנה בבית שמש היכל תרבות – אתרום 

את הכליה השנייה...".
על  ונאבקים  מתכתשים  הנציגים  ובעוד 
מתאמץ  שפחות  מי  שיש  נראה  סעיף,  כל 
התורה'  'דגל  יו"ר  בעניין.  חלק  לקחת 
המקומי משה מונטג הגיח לאולם המליאה 
פיזר  הנוכחים,  את  סקר  ספורות,  לדקות 

לדרכו.  והמשיך  היתוליות,  הערות  אלו  אי 
מהדלת  אמר  נכון?",  אותי,  רשמת  "דוד, 
את  וטרק  נוכחות,  רושם  שכנראה  למזכיר 

הדלת מאחוריו.
ביקש  המסכמת,  ההצבעה  לפני  רגע 
רשות  את  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 
הדיבור. "יש בתקציב הרבה דברים חשובים, 
אבל יש גם דברים שחסרים בו. אני, כמחזיק 
תיק מתנ"סים חושב שלא ניתנה התייחסות 
מתנגד  אני  ולכן  התושבים,  לצרכי  מספקת 
לתקציב, אבל נאלץ ממחויבות קואליציונית 
מתנגד  גם  "אני  אמר.  בעדו",  להצביע 
לתקציב", השיב לו אבוטבול, "יש לי הרבה 
הרבה  אחרת,  שיהיו  רוצה  שהייתי  דברים 
יותר, אבל  מטרות שהייתי רוצה לתת להם 
מה לעשות, זה התקציב, וחילקנו אותו הכי 

טוב שאפשר".
למקרה שתרצו להחמיא או שמא להציג 
התקציב,  העברת  על  העיר  לראש  השגות 
כי הכתובת שלכם היא מאיר  כדאי שתדעו 
ראש  סמכויות  את  בידיו  שמחזיק  בלעיש, 
העיר בימים אלו, לאחר שראש העיר הודיע 
ימים   10 בן  למסע  יציאתו  על  בישיבה 

למרוקו, במסגרת מסע חיזוק של 'ערכים'.

מאת: ישראל פריי

שלא  וניסיונות  אינסופית  סחבת  לאחר 
לתהליך  נכנסת  שמש  בית  העיר  צלחו, 
שנערכה  בהצבעה  לעיר.  ראשי  רב  לבחירת 
החברים  מונו  העיר,  מועצת  בישיבת 
מפתח  לפי  הבוחר  הגוף  את  שירכיבו 
אך  רב  משקל  העירוניים  לנציגים  מפלגתי. 
לא מכריע בגוף המורכב מנציגי בתי כנסת, 

שר הדתות וראש העיר.
לחצים  רקע  על  מגיעה  ההליך  התנעת 
שמפעיל משרד הדתות, שאף איים כי באם 
עצמאית  יפעל  הוא  יקודמו,  לא  העניינים 
במשרד  דרשו  עוד  לעיר.  ראשי  רב  למינוי 
נשים  לשלב  בג"צ  הנחיית  פי  על  הדתות 
היא  המצב  את  שהצילה  ומי  הבוחר,  בגוף 

בה,  היחידה  והאשה  העיר  מועצת  חברת 
סטלה ולטר.

למרות החזות האחידה, מאחורי הקלעים 
ליציאתם  שהובילה  דרמה  התחוללה 
בהפגנתיות של חברי המועצה של סיעת 'חן' 
הגוף  אישור  על  מההצבעה  התורה  דגל   –
הבוחר. לטענת גורמים בעירייה, חברי 'דגל' 
קובלים על ייצוג לא הולם לגודל המפלגה, 

והם שוקלים את צעדיהם.
 2 להם  שיש  החרדיות  המפלגות  "כל 
מנדטים, כמו ש"ס, ג' וכ"ח, קיבלו 2 נציגים 
גורם  מסביר  הבוחר",  בגוף  מהן  אחת  לכל 
שיש  "דגל,  העירייה,  במסדרונות  המעורה 
להם 3 נציגים ציפו לקבל יותר, ונראה היה 
העיר".  ראש  עם  בנושא  הבנה  להם  שיש 
בשעות  כי  נודע  שמש'  בבית  ל'השבוע 

'דגל'  אנשי  חברו  ההצבעה,  קיום  שלפני 
למ"מ ראש העיר מאיר בלעיש, שסיעתו 'דור 
היחיד' מונה את עצמו בלבד, והגישו לראש 
העיר "גוש" של ארבעה מנדטים, ובכך סברו 
כי הבטיחו לעצמם מקום נוסף בגוף הבוחר, 

דבר שכאמור לא מומש.
שנמצא  בתהליך  שמדובר  למרות 
ינסה  העיר  ראש  הערכה,  פי  על  בראשיתו, 
לקדם את מועמדותו של הרב ינון רביב, רב 
קהילה מוערך בעיר, ראש כולל בבית שמש 
רבה  כסגן  בעבר  שכיהן  ומי  ובירושלים, 
הראשי של פנמה. רב נוסף שנמצא בבורסת 
השמות הוא הרב יאיר אבוקסיס המכהן כרב 
בית הכנסת 'לאה אימנו' של עדת המרוקאים 
ונמצא  בעיר  ב'  שברמה  הירדן  נהר  ברחוב 
בקשרים טובים עם דמויות משפיעות בעיר.

 ישיבת מועצת העיר הסוערת 

קובעים את מזוזת הענק. צילום: יעקב לדרמן 



ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  ובהכרעתם  בהנחייתם  ונבנה  הוקם  הצלה‘  ’איחוד   .1
טרום  בשלבי  ומהיר  מיידי  רפואי  חירום  מענה  לתת  מנת  על  ויבדלחט“א,  זצוק“ל 

פינוי לבית החולים.

מישראל,  ואלפים  מאות  להציל  הצלה‘  ’איחוד  זכה  הקמתו,  שמאז  חולק,  כל  אין   .2
לקיים עולמות מלאים ולהיות גורם מרכזי וראשוני במקרי חירום ובזירות אסון ל“ע, 

במסירות נפש של ממש ע“י אלפי המתנדבים הפועלים ללא כל תמורה. 

3. עם פריחתו של איחוד הצלה והיותו גורם דומיננטי במערך הרפואה הפועל ללא כל 
תשלום, החל ארגון מד“א להצר את צעדיו בכל דרך מחשש לפגיעה בבסיסו הכלכלי 
של מד“א: מד“א סירב להעביר קריאות חירום לכונני הארגון בשטח, בעוד כל שאר 
הדרכה  שירותי  להעניק  סירב  מד“א  לכך.  זכו   – שהוא  שם  בכל  ההצלה  מתנדבי 
רפואית לכל קבוצה / הכשרה שהגיעה דרך הארגון. מד“א סירב להכיר בהכשרתם 

הרפואית של אנשי הארגון.

אגף  הוקם  תלוי,  ובלתי  עצמאי  רפואית  הכשרה  מערך  בנינו  ובשתיקה,  בדממה   .4
ההדרכה המקצועי והוקמה וועדה רפואית שעל חבריה נמנים טובי הרופאים בתחום 
הרפואה הדחופה בישראל, נערכו עשרות אלפי השתלמויות וקורסים לקהל הרחב. 
רפואי  מערך  בס“ד  הקמנו  שקלים  מליוני  של  ענק  ובהשקעת  הציבור  בהירתמות 
מקצועי ומתקדם בכל קנה מידה. לא ביקשנו מאום משום גורם, למעט פרט אחד: 

מידע.

5. קריאות החירום הרפואית אינן רכוש פרטי של גורם כזה או אחר. הקריאה הינה 
שדר מצוקה קריטי של אותו פונה המתחנן לסיוע בהצלת בן משפחתו. לצערנו, יש 
מי שניכסו לעצמם את המידע כבעלות וכרכוש אישי והחליטו להדיר את מתנדבי 

הארגון ממידע רפואי קריטי. 

גם  להקים  נאלץ   – מידע  ללא  כי  והבהרנו  למד“א  פנינו  זו,  מסוכנת  הדרה  לנוכח 
מוקד חירום לקבלת קריאות, בכדי להעניק מענה בתוך 90 שניות עוד לפני הגעת 

צוות האמבולנס.

6. למרות הצעדים הדורסניים שנועד לשמר את היות מד“א שליט יחיד בתחום הצלת 
החיים, חתר איחוד הצלה בכל דרך – להידברות ולשיתוף פעולה מלא בין הארגונים, 

בכל מחיר.

למרות  למענה,  זוכים  לא  חירום  מקרי  אלפי  הייתה:  ממד“א  היחידה  בקשתנו   .7
שהייתו של איש רפואה קרוב, אנא העבירו מידע רפואי מלא למוקד איחוד הצלה, 

ונפעל בשת“פ מלא כולל עדכון מספר המוזנקים לקריאות.  

8. לאחר תקופה ממושכת של דיונים, הושג בחודש אדר תשע“ד הסכם בתיווכו של 
ידידינו ח“כ הרב יעקב ליצמן שר הבריאות, לפיו מד“א יעביר את קריאות החירום 
למוקד ’איחוד הצלה‘ ובתמורה לא יפרסם ’איחוד הצלה‘ על קיומו של מוקד 1221 

כמוקד עצמאי ופרטי. על ההסכם חתום מר אלי בין מנכ“ל מד“א.

מד“א  מהתל   (!) שנים  שלוש  במשך  זה,  לרגע  ועד  ההסכם  חתימת  רגע  מאז   .9
בדרכים שונות ומסרב להעביר מידע מציל חיים כפי שסוכם ונחתם, וזאת למרות 
שאנו מצידנו קיימנו את חלקנו בהסכם לפרטי פרטיו, כולל אי פרסום קיומו של 

המוקד.

שהוכח  (מה  הכוננים  של  מבצעית  הכשרה  רמת  אודות  הטיעון  זה  היה  לרגעים   .10
לאחר מכן כי דווקא הכשרתם הינה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר). לאחריהן נטען 
כי איננו גוף רשמי, שלל טענות קטנוניות שנדחו כולן עם הכרתו הרשמית של משרד 

הבריאות ב‘איחוד הצלה‘ כגוף רפואי טרום אשפוזי מוכר ורשמי בישראל.

המסכן  במידע  משחק  על  המזעזעות  והעדויות  בשטח  הקשה  התסיסה  למרות   .11
חיים, הונחינו ע“י נשיאות ההלכה לחשוק שפתיים ולנסות לעשות את הכל על מנת 

להגיע להסדר בדרכי שלום ולמנוע חילול שם שמים. 

לחתימה  חתרנו  מבית,  אדירים  קשיים  למרות  הובלנו  אותה  ארגונית  באחריות   .12
על הסכם כולל מול מד“א, לשילוב כוחות והזנקה משותפת שתתבצע על ידי מד“א. 

13. לפני כשנה, כינסנו את כלל ראשי הסניפים לישיבת חירום בה הודענו להם על 
הסיכום המתגבש, ולאחר דיון פנימי סוער ומתוח, הופיע מנכ“ל מד“א מר אלי בין, 

והציג את נכונותו לשילוב ידיים וחתירה להסכם כולל.

זאב  הרב  ידידנו  דאז  הארגון  יו“ר  הודיע  הבריאות,  שר  ובמעמד  הדיון  בסיכום   .14
קשש, על העברת טיוטת העקרונות לנשיאות ההלכה – הגוף היחידי המנחה ומכריע 

בכל פעולות הארגון בשליחות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט“א.

15. נשיאות ההלכה התכנסה לישיבות ארוכות וממושכות בנושא, ולאחר שהביאו את 
הדברים בפני מרנן ורבנן שליט“א הודיעו על מספר עקרונות יסוד לאישור ההסכם:

1. ענייני הצלת נפשות הינן מהחמורות שבחמורות, ומשכך, לא תתבצע הזנקה 
ומפוקח,  מודרך  אנושי  במוקד  אלא  וממוחשבים,  דיגטליים  באמצעים  רפואית 
הן בשבת והן בחול. זאת מלבד דעתם הברורה של מרן בעל השבט הלוי זיע“א 
ויבדלחט“א מרן הגאב“ד הגר“נ קרליץ שליט“א, כי בכל ענייני הלכה אין לסמוך 

על תוכנות וכלים טכנולוגיים, ובוודאי הדברים ברורים גם בזה.

להבנתו  בהתאם  דעת  שיקול  מחייבת  רפואי  חירום  למקרה  הכוננים  הזנקת   .2
הנצרך  חובש  או  פראמדיק  כרופא,  מי  ומומחיותו,  מתנדב  כל  של  ומומחיותו 
למקרה זה, וכפי המקובל גם בארגונים הפועלים לצד מד“א באמצעות מכשירי 

קשר ייעודיים. 

של מד“א הינה בניגוד  ’נאמן חיים‘  3. הזנקת מתנדבים באמצעות אפליקציית 
בטלפונים  שימוש  על  שליט“א  הדור  גדולי  כל  הכריזו  עליה  למלחמה  מוחלט 

חכמים, מלבד מה שהשימוש בה איננו מתאפשר בשל סעיף 1 ו-2.

אלישיב   הגרי“ש  רבינו  מרנן  ובראשם  ורבנן  מרנן  הזהירו  המיוחד  במכתבם   .4
הגראי“ל  הישיבה  ראש  מרן  ויבדלחט“א  זיע“א  הלוי  השבט  ובעל  זיע“א 
עצמאותו  את  לשמור  שליט“א  קרליץ  הגר“נ  הגאב“ד  ומרן  שליט“א  שטיינמן 
בהתנדבות  החמור  האיסור  לאור  ההתנדבות,  מערך  בכל  הצלה‘  ’איחוד  של 

בארגונים הפועלים בתערובת ושלא עפ“י כללי ההלכה.

16. החלטה זו הועברה באופן ישיר על ידי נשיאות ההלכה לראשי מערכת הבריאות.

של צוותי  לאחר בדיקה מקצועית, הועברה הסתייגות מקצועית ברורה  בנוסף,   .17
הרפואה בארגון, לפיה הזנקה רפואית חייבת להתבצע באופן אישי של אדם מול אדם 
באיתור איש רפואה הקרוב יותר (לא רק במיקום, אלא גם ביכולת מענה מיידי), בעוד 
שההישענות  כך,  על  הצבענו  בלבד.  מסייע  גורם  להיות  יכולים  דיגיטליים  אמצעים 
על אמצעים אלו הוכחה כארוכה ומורכבת הרבה יותר, מה שיביא לאיבוד זמן קריטי 

ולסיכון מיותר של חיי אדם.

18. מאז הודעה זו והבנת מד“א כי לא יתאפשר לנהל את אלפי מתנדבי ’איחוד הצלה‘ 
שהגיעו  המידע  רסיסי  ואף  הארגון,  מול  הטון  הוחרף  מד“א,  אפליקציית  באמצעות 

למוקד – נחסמו.

פעיל  כל  ולנדות  להעניש  דרך  בכל  מד“א  פועל  האחרונים  החודשים  לאורך   .19
בארגון שהעביר מידע מציל חיים לכונני ’איחוד הצלה‘, ובנוסף – דורש זיהוי ארוך 
להציל  הצלה‘  ’איחוד  מכונני  למנוע  מנת  על  וזאת  רפואי,  למקרה  הניגש  כונן  מכל 
חיים בכל דרך, בעוד אותם ’נאמני חיים‘ שחלקם בעלי הכשרה בסיסית וללא ציוד 

מציל חיים, מקבלים את המידע מיידית ללא כל שאלות. 

במקרים  גם  מידע  סירוב  של  מקרים  למאות  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים   .20
לכדי  הגיע  והדבר  הכרה,  ואובדן  לב  כאירועי  מוחשית  היו בסכנה  אדם  חיי  בהם 
ונכונות  מידע,  העברת  על  ההסכם  לאחר   – כאמור  והכל  ממש,  של  נפשות  סכנת 
הארגון להגיע לכל הסדר שהוא למען חולי ישראל, למעט נושאי ההלכה והשימוש 

באפליקציה ככלי יחיד להזנקה במקרה של הצלת חיים.

21. לאור כל הנ“ל, ולאור פניות חוזרות ונשנות לאנשי מד“א שלא נענו, לא נותרה 
פי ההלכה  על  של מוקד 1221 הפועל  קיומו  לפרסם את  כל ברירה והורינו  בפנינו 
ומעביר מידע ברור ומיידי על כל פרטי המקרה גם למד“א, מה שלא קורה כמובן 

במקרה הפוך. 

22. בימים אלו אנו מצויים תחת מתקפה חסרת תקדים מצד מד“א בכלי התקשורת, 
אולם ההכרח בהצלת חיים חזק לדידינו יותר מהכל, ובהתאם לצורך זה נפעל, נעשה 

ונצליח בס“ד.

הליכותיו,  בכל  שמים  שם  המקדש  עוז  ידידינו  את  ולהעריך  להוקיר  המקום  זה   .23
ח“כ הרב יעקב ליצמן הי“ו שר הבריאות, הפועל בנושא ללא לאות ומקדיש כוחות 

ומאמצים אדירים למען הצלת החיים לכל אדם ובכל שעה. 

את העשייה למען הצלת נפשות על פי ההלכה  24. אנו קוראים לכל יראי ד‘ לחזק 
ובהתאם לצו רבותינו, לסיים את מונופול הצלת החיים שהפך למנוע כלכלי, עליו יש 

מי שנלחם בחירוף נפשם של אחרים.

את  נשפר  מחיר.  בכל  החיים  הצלת  למען  ולעשות  לפעול  נחוש  הצלה  איחוד   .25
והנחיית  ומצוותיה  התורה  לערכי  בהתאם  ונפעל  בישראל  החירום  רפואת  שירותי 

גדולי התורה. אמת פשוטה זו בטוח לה שתנצח בסופו של דבר.

באמונה ובביטחון מלא בצדקת הדרך על הדרישה, על הפרישה ועל הציות לדעת חכמים, 
ובתפילה לרופא חולי ישראל שיערה רוח טהרה ממרום וילמד תועים בינה. בשם ד‘ נעשה, נוסיף חיל ונצליח. 

הנהלת הארגון 

שורות אלו נכתבות לאור קריאתם של רבותינו הגאונים שליט“א במכתבם המיוחד 
שהתפרסם השבוע, ובקשתם האישית אלינו שלא להחריש בעת הזאת ולהעמיד דברים על דיוקם

כי בנפשנו הדבר!
מיסודם ובנשיאותם 
של גדו“י שליט“א
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"הכלבים השכיבו 
אותי על הרצפה 

ונשכו"
עדות קשה וכואבת שנחשפת לראשונה, מציבה תמרור 

אדום בפני עיריית בית שמש כי עליה לשים סוף לתופעה 
הכלבים המשוטטים  טובה פרלמן, בת 20, נקלעה 
למארב של חמשה כלבים, והותקפה באכזריות. עם 

תוצאות הלילה הקשה, היא תצטרך להתמודד עוד זמן רב 

מאת: ישראל פריי

מטרים  שעברה  הקשה  החוויה  את 
ספורים ליד ביתה, לא תשכח טובה פרלמן 
שכנה  של  מבית  שגרתית  הליכה  לעולם. 
בחזרה לביתה, הפכה למסע אימים בו היא 
כלבים,  להקת  ידי  על  באכזריות  הותקפה 
נושכות  בגופה,  נעוצות  הכלבים  כששיני 
אונים.  חסרת  ידם  על  נגררת  והיא  אותה, 
שמש'  בבית  ל'השבוע  כאובה  בשיחה 
מתארת טובה את הטראומה שחוותה, את 
הכאבים, הטיפול בבית החולים, והתהליך 
בדרך  לעבור  צריכה  עוד  שהיא  הארוך 

להחלמה.
בבניין  שכנה  אצל  מביקור  "חזרתי 
סמוך, והתיישבתי על ספסל תוך כדי שיחה 
ל'השבוע בבית  בפלאפון", מספרת טובה 
כלבים   2 מולי  רואה  אני  "פתאום  שמש'. 
מקום.  משום  לפתע,  שהגיעו  גדולים 
צעד  עשיתי  לרוץ,  תכננתי  הסתובבתי, 
אחד, ואז גיליתי 3 כלבים אימתניים מהצד 
השני. הם עשו עליי מארב, סגרו אותי מכל 

כיוון".
אנגלוסקסית  למשפחה  בת   ,20 טובה, 
המתגוררת ברחוב צפת בשכונה רמת בית 
ניסתה  היא  רב.  באומץ  ניחנה  א',  שמש 
הלהקה  מול  אך  הכלבים,  עם  להיאבק 
התוקפנית – לא היה לה כל סיכוי. "כלב 
אותי  נשך  זאב,  כמו  נראה  ענק,  אחד 
על  בעוצמה  אותי  הפילו  הם  ברגליים, 
רגעי  מטרים".  כמה  אותי  וגררו  הרצפה, 
האימה היו נראים כמו נצח. קשה לדמיין 
בין  צעירה  שרועה  בה  הסיטואציה  את 
וגוררים  שמות,  בגופה  שעושים  כלבים 

אותה בשיניהם.
עוד  להמשיך  היה  יכול  הקשה  האירוע 
זמן רב, אלא שמסיבה שאינה ברורה, עזבו 
לפתע הכלבים את טובה, וברחו מהמקום 
"אולי  צאלים.  רחוב  של  הכביש  לכיוון 
מהכביש,  שהגיע  רכב  שמעו  שהם  בגלל 
אין לי מושג מה קרה, אבל ברור שזה היה 

נס", היא אומרת.
אל  טובה  דידתה  בה,  נפשה  עוד  כל 
היה  הוריה  נגד  שנגלה  והמחזה  ביתה, 
איבריה  דם,  מכוסה  היה  גופה  קשה. 
חבולים, ואת חזית פניה עיטר פנס כחול, 
הצלה'  'איחוד  כונני  מהנפילה.  תוצאה 
והיא  למקום,  הוזעקו  משטרה  וניידת 
שערי  החולים  לבית  בהול  באופן  פונתה 
התחלנו  במיון.  שעות  המתנו  "שם  צדק, 
תהליך ארוך ומייגע לטפל בכל הפציעות, 
המון תהליכים שנועדו לחטא את מקומות 

הנשיכה והחבלה, תפרים, ומה לא".

טיפול בהמשכים

סאת  תמה  בכך  שלפחות  חשבתם  ואם 
מדי  בהתחלה.  רק  שמדובר  הרי  ייסוריה, 
למרפאה  לנסוע  טובה  נדרשת  ימים,  כמה 
של משרד הבריאות ברחוב יפו בירושלים, 
בכדי לקבל זריקות נגד כלבת. בנוסף, היא 

פוקדת מספר פעמים בשבוע את המרפאה 
המקומית על מנת שיחטאו ויחבשו מחדש 

את פצעיה, למניעת זיהומים.
ניכר  מהמקרה,  כשבועיים  בחלוף  גם 
בטובה הקושי והחשש מהתקיפה שעברה. 
"אתם צריכים להבין, אני בכלל לא בחורה 
הכי  ובצורה  לי,  קרה  זה  אבל  פחדנית, 
מהבית  ספורים  מטרים  קרה  זה  אכזרית. 
מתערערת,  הביטחון  תחושת  כל  שלי, 
רואים  התוצאות  את  כואב,  שלי  הגוף 
היטב, הפחד כל הזמן מרחף, קשה, קשה 

לי מאוד", היא אומרת בכאב.
הסיפור של טובה הוא קשה וכואב, אך 
הולכת  האחרונים  בשבועות  היחיד.  לא 
המשוטטים,  הכלבים  תופעת  וגוברת 
התושבים,  על  חיתתם  את  שמטילים 
בפגיעות  מסתיימים  מקרים  מעט  ובלא 
קשות. השבוע, התארגנה קבוצת תושבים 
לשם  העירייה,  במשרדי  מחאה  להפגנת 
הגיעו בשעת בוקר של יום ראשון, והביעה 
את מחאתם על אוזלת היד בטיפול בבעיה 

המעיקה.
מציינת  יפה",  אותנו  שקיבלו  "האמת 
"הכניסו  במקום,  שנחכה  המפגינות  אחת 
דקות  כמה  ולאחר  המליאה,  לחדר  אותנו 
המתנה ולמרות שהגענו בספונטניות וללא 
בהם  העירייה,  בכירי  אלינו  יצאו  תיאום, 
שקיבלו  התשובות  ויועמ"ש".  המנכ"ל 
התופעה,  להתפתחות  הסברים  בין  נעו 
הרבות  המגבלות  להתמודד,  הניסיונות 
שמטיל החוק על ציד הכלבים, וגם, העברת 
לתושבים,   – חלקית  לפחות   – האשמה 

דבר שהכעיס לא מעט מהנוכחים. 
בגלל  מגיעים  שהכלבים  לנו  "אמרו 
הפחים שאנחנו משאירים פתוחים", אומר 
אחד הנוכחים, "זה מקומם ומטריף, קודם 
פחים  יש  מהרחובות  גדולים  בחלקים  כל 
מזה,  וחוץ  סגורים,  הזמן  שכל  מוטמנים 
אני מכיר עוד כמה ערים שיש בהם פחים 
להקות  בהם  מסתובבים  ולא  פתוחים 
כלבים תוקפניים, במקום לטפל בנחישות 

בבעיה, מנסים לגלגל את זה עלינו".
הימים  במהלך  שכרו  מהמפגינים  חלק 
את  שירכז  מנת  על  דין,  עורך  האחרונים 
משפטית  לתביעה  אותם  ויגבש  התלונות 
להם  "שלחנו  שמש.  בית  עיריית  נגד 
ביקשנו,  מיילים,  הודעות,  אינספור 
התחננו, שום דבר לא עוזר, המצב בשטח 
לא השתנה ואפילו החריף", אומרת פייגי 
אמיתי  פחד  של  למצב  "הגענו  מרקס, 
זמן,  לצאת מהבית. עכשיו מנסים למשוך 
הם לא עושים כלום, הדבר היחיד שיכול 
פנייה  ואולי  משפטית  תביעה  זו  לעזור 
זה  להם  שמזיז  היחיד  הדבר  לתקשורת. 
איך הם ייראו, ושהתדמית החביבה שלהם 

לא תיהרס".
ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3
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המכינות לגברים 
מתחילות!

אתה לא רוצה
 לפספס 

את השנה הזו!

חושב ללמוד לתואר?
בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 

שנה שלישית ברציפות!
לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 תואר ראשון במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר.



www.mivchar.org.i l
קמפוס ראשי: רח‘ יהושע בן נון 2, ב“ב   קמפוס קונקורד: רח‘ בר-כוכבא 21, ב“ב

03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

המחירים
קפאו!

בשיא החשמל והמיזוג

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מזגן 2.8 כ"ס

83₪
החל 

49₪מ-
החל 

מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

מבחר מזגני
אינוורטר - טורנדו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ל-36 חודשים החל מ: 990 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

מייבש 
כביסה

חיסול כל מייבשי הכביסה במחירי כאסח!

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

חיסול כל מוצרי החימום

199₪ החל מ:

לדוגמא: 
רדיאטורים

290₪ החל מ:

כיריים
גז

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

וגם 36 תשלומים!!
גם המחירים הכי זולים

מיזוג אוויר - הדרך החסכונית ביותר לחימום הבית!

41₪ החל מ:
החל מ: 1490₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

3 שנות
אחריות
מלאות!

במחירים
מיוחדים!

שבוע
הוזלות 
מיוחד!

במחירים
הכי זולים!

7 שנים 
אחריות 
מלאה!!

החל מ-1764 ₪

נחתמו חוזי הקצאות 
למוסדות החינוך

סחבת בירוקרטית של שנים שהקשתה על ניהול מוסדות החינוך בעיר הגיעה השבוע לסיומה, 
עם חתימת חוזים מסודרים בין החינוך העצמאי ובין העירייה ● ארנרייך: "פרק מרכזי במסגרת 

הפעילות בתחום הסדרת ההקצאות למוסדות בעיר על מנת להקל ולסייע למנהלי המוסדות"

מאת: ישראל פריי

חוקיותם של מוסדות  דרמטי להסדרת  מהלך 
המוצלח,  לסיומו  השבוע  הגיע  בעיר,  החינוך 
עם חתימת חוזי הקצאות בין המוסדות, החינוך 
שעיקרו  במהלך  מדובר  והעירייה.  העצמאי 
על  מעשיות  השלכות  לו  יש  אך  פרוצדוראלי, 
וכתוצאה  החינוך,  ממשרד  מוסד  אישורי  קבלת 
לרווחת  שנחוצים  רבים  תקציבים  על  מכך 

תלמידי העיר.
צוות  של  עבודה  קדמה  החוזים  לחתימת 
ישעיהו  החינוך  אגף  ממונה  שהוביל  מקצועי 
ארנרייך, ושרוכזו על ידי מנהל המחלקה לחינוך 
חרדי מנחם ברוכמן. "הדבר נעשה לאחר שנים 
רבות של סחבת ובירוקרטיה רבה שעיכבה רבות 
את מנהלי המוסדות בקבלת אישורים ורישיונות 
והקצאתם  רישומם  אי  עקב  החינוך  ממשרד 

באופן חוזי ומוחלט", אומרים באגף.
הנהלת  ע"י  החתומים  החוזים  קבלת  עם 
להעלותם  ארנרייך  מיהר  העצמאי,  החינוך 
ולמרבה  העיר,  מועצת  במליאת  להצבעה 
ההפתעה, זכה לתמיכה מלאה של החסרים, כולל 
חברי האופוזיציה. למעשה, ההצבעה על אישור 
כל  תמכו  בה  היחידה  הייתה  ההקצאות  חוזי 
חשוב  הנושא  ארנרייך,  שזה  "אפילו  הנוכחים. 
ונחוץ, ואני מצטרף להצבעה בעד", הפטיר ספק 
בציניות ספק ברצינות חבר האופוזיציה ריצ'רד 

פרס. 

מאת: ישראל פריי

בעיר  חרדיות  ממשפחות  שוליים  נערי  חמשה 
התפרצות  במקרי  למעורבותם  בחשד  נעצרו 
בחקירתם  העיר.  ברחבי  רבות  לדירות  וגניבה 
הודו הנערים בכמעט כל המעשים שיוחסו להם, 
ובית המשפט נענה לבקשת המשטרה להאריך את 

מעצר הבית שלהם בחמשה ימים.
מעצר כנופיית הנערים מגיע כתוצאה מחקירה 
סמויה שניהלה משטרת ישראל, בעקבות אינספור 
תלונות של תושבים על פריצות לדירות מגורים. 
במשטרה,  אמון  מזמן  איבדו  שכבר  התושבים, 
מנסים את כוחם בארגוני 'שומרים' פרטיים, לצד 
מאמץ  למשטרה,  ונשנות  חוזרות  תלונות  הגשת 

שכנראה הוליד את החקירה והמהלך הנוכחי.
חמורה  לתופעה  הפכו  לבתים  הפריצות 
שמדירה את שנת התושבים, ושבלתי ניתן לעבור 
עליה לסדר היום. העובדה שלא עוברת שבת אחת 
בלי פריצות, הנזק הכספי, חוסר האונים ומחדלי 
הרשויות שלא מצליחות לספק ביטחון לתושבים 

– מרגיזים ומקוממים.
שמש'  בבית  'השבוע  ייצא  הקרוב,  בשבוע 
בין  הקולות.  את  וילקט  התושבים,  בין  למסע 
ארגוני  תושבים,  בתי  המיועדות:  התחנות 
בשכונות,  פעילים  ביטחון,  סיירי  'השומרים', 
ונקודת משטרה שעומדת שוממה. פרצו לביתכם? 
זרועם של הגנבים?  חוויתם על עצמכם את נחת 
שרוצה  מי  יש   – קולכם?  את  להשמיע  רוצים 

לשמוע אתכם. שלחו אלינו מייל ל:
freyisrael@gmail.com 

נעצרה כנופיית 
נערי השוליים 
'השבוע בבית שמש' פותח בסיקור 
מקיף לתופעה הבלתי נסבלת של 

הפריצות לבתים

 חנוכת בי"ס ברמב"ש ג 



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

30 שנות פעילות במלון היוקרתי של  שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 
רשת הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

שה
 מה שעושה את החופ

זה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים 
של הרי הטרודוס, סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין 

התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

הגרלה ראשונה הסתיימה!
הגרלה נוספת בשבוע הבא

הזמינו מקום בחופשת פסח ותוכלו לזכות
בשדרוג לסוויטה מדהימה!
פרטים בדף הפייסבוק של שינפלד תיירות

הזוכים: 
משפחת בייטל 

מרמת גן 
)לקוחות פעם 

שלישית 
עם שינפלד(

"חוויה נפלאה לכל המשפחה"

"מלון מושלם בלב ניקוסיה"

היעד החם של החורף! 
Hua Hin שינפלד בהילטון הואה-הין

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה עם מטבח גורמה גלאט כשר של השפים מבית 
שוק  הצף,  השוק  בהואה-הין,  מדהימים  כוכב  לטיולי  ואפשרות  תיירות,  שינפלד 
הלילה, ארמון המלך, רכיבה על פילים, רכיבה על סוסים, מופע נמרים, תנינים 

ונחשים, טיולי 4X4 בטבע השופע של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

גלאט כשר

2017קבוצת פברואר מלאה קבוצות נוספות בחודש מאי 
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 – בקיסריה  מנוחה  שבת  אחרי  ראשון,  יום  בקרי  את 
היתירה,  הנשמה  משאבי  כל  את  שבוע  מדי  ממנו  שגוזלת 
של  לצדם  ארוכה  בשהייה  נתניהו  הממשלה  ראש  מעביר 
שני השרים החרדים, דרעי וליצמן. בתום ישיבת הממשלה 
ראשי  של  נוספת  מצומצמת  לישיבה  השניים  עמו  נותרים 
לעיתים  ארוכות,  שעות  של  ברצף  הקואליציה,  מפלגות 

משמימות ולעיתים מתוחות. 
מעייני  החולים  מבית  המדאיגים  הדיווחים  הגעת  עם 
שני  עצמם  מצאו  השבוע,  ראשון  יום  בבוקר  הישועה 
דוברי  תקן  על  רה"מ,  של  לצדו  שנכחו  החרדים  השרים 
על  הכיר  שנתניהו  מרכז  אותו  ברק.  בבני  הרפואי  המרכז 
בשרו הנחתך באזמל, ובא בשעריו כשהוא מוסתר במשאית 

אספקה.
ראש הממשלה פתח את היום בתפילה של חבוש שאינו 
לאחל  בכוחו  אך  האסורים,  מבית  עצמו  להתיר  יכול 
הישיבה,  לראש  ההחלמה  איחולי  את  לאחרים.  רפואה 
הפוטו- בפינת  הממשלה,  ישיבת  בפתח  נתניהו  השמיע 
בדקדקנות,  מנוסחת  מילה  כל  שבמסגרתה  השבועית,  אופ 
כמו בחקירה. "הרב שטיינמן הוא איש חשוב מאוד לא רק 
בעולם החרדי אלא בעם ישראל כולו, ואני מצטרף לציבור 

הרחב שמתפלל לשלומו ומייחל לבריאותו". 
המידע  מידור  על  ראשון,  ממקור  להעיד  שיכול  כמי 
שמועבר להמונים בנוגע לחולים מפורסמים הבאים בשערי 
המדאיגות  בהתפתחויות  נתניהו  התעדכן  הישועה,  מעייני 
נדברו  וליצמן  דרעי  והפנים.  הבריאות  שרי  של  מפיהם 
ביניהם לרדת לבקר בבית החולים, וביקשו מראש הממשלה 
הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  בפתח  ולדון  להקדים 
בסוגיות הקרובות לליבם – כותל, שבת ושאר ענייני חרדים. 
נתניהו הסיק מבקשת היציאה המוקדמת של שני השרים 
המצב  כי  חולים,  ביקור  של  רפואיים  מנימוקים  החרדים, 
שב  הוא  הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  את  רע.  בכי 
הסביר  ביבי  מצלמה.  ללא  הפעם  החלמה,  באיחולי  ופתח 
ליתר החברים, כי הדיון בענייניהם של דרעי וליצמן יקודם 
לתחילת הישיבה כדי שיוכלו לבקר את ראש הישיבה בבית 

החולים. 
לליצמן ולדרעי נועדו בהמשך היום פגישות מכריעות עם 
הרבנים הראשיים – כדי לגבש את הדרישה החרדית בנושא 
הכותל, בה ידובר נכבדות בהמשך. לפני שיצאו מירושלים 
ועשו את הדרך הארוכה למרכז, במנהרות החדשות נטולות 
דגל  יו"ר  גפני,  למוישה  טלפון  הרימו  הם  בקצה,  האור 

התורה. 
על בסיס החדשות המדאיגות בהן הוזנו, הם היו בטוחים 
יבוטל. "לא צריך לבטל שום פגישה",  כי הלו"ז המתוכנן 
מהמרכז  ההפוכה,  הדרך  את  שעשה  גפני  אותם  הפתיע 
ולא  מורדם  לא  הוא  הדיווחים,  לכל  "בניגוד  לירושלים, 
מונשם, יצאתי מבית החולים ודיברתי איתו. נתפלל שייצא 

גם מהמצב הזה". 
היה  בה  שגם   – בירושלים  ונותר  לרווחה  נשם  דרעי 
קשה להתנייד השבוע בעקבות איבוד העשתונות של ראש 
התעקש  ליצמן  הפחים.  וצחנת  הצירים  חסימות  העירייה, 
הספיק  אך  תפקידו,  מתוקף  ולבקר,  החולים  לבית  לרדת 
דרך  בקפיצת  הראשיים,  הרבנים  עם  לפגישה  בזמן  לחזור 

גוראית. 
בפגישת  שנפלה  בהחלטה  יום  של  בערבו  שעודכן  ביבי 
של  במצבו  התעניין  החרדים,  והנציגים  הראשיים  הרבנים 
המנהיג החרדי, שרק בבוקר נמסר לו כי סכנת חיים מרחפת 
על ראשו. כשהבין כי הוזן לווריד במידע לא מדויק שפורסם 

גלגל על לשונו את צמד המילים  בתקשורת החרדית, הוא 
החביבות עליו לאחרונה: "חדשות מזויפות".

הכותרות  משכתבת  הממוסדת,  החרדית  העיתונות 
של  שנים  במשך  סדרתית  יצרנית  היא  הכתבות,  ומשפצת 
למהדרין של  תעודת כשרות  עם  "עובדות אלטרנטיביות", 
ועדות רוחניות. בראשית השבוע, היו אלה שעותיה הפחות 
יפות של המדיה החרדית הלא רשמית שהפיצה "פייק ניוז" 
להמונים. נותר רק לקוות, לייחל ולהתפלל שתהא זו סגולה 

לאריכות ימים.

חומה ומגדל
סיפק  השבוע,  של  האמיתיות  מזויפות"  ה"חדשות  את 
ארה"ב  בין  החומה  משבר  של  בעיצומו  עצמו.  נתניהו 
כבונה  טראמפ,  הנשיא  על-ידי  נתניהו  הוחמא  למקסיקו, 
של חומה ומגדל לדוגמה – בגבול מצרים. "הנשיא טראמפ 
גבולה  לאורך  חומה  "בניתי  בתגובה,  נתניהו  צייץ  צודק", 
הדרומי של ישראל והיא עצרה את ההסתננות הבלתי חוקית. 

הצלחה גדולה. רעיון גדול".
בימים של עובדות אלטרנטיביות, כדאי להעמיד דברים 
על דיוקם. הראשון שזיהה את פוטנציאל בניית החומה, לא 
היה ראש הממשלה נתניהו, אלא יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי. 
בתפקידו כשר הפנים, הוא דרש את בניית החומה למניעת 
ימני. באותם  כגזען  וסומן בתקשורת הישראלית  הסתננות, 
ימי בראשית של קדנציית נתניהו ב-2009, צרכנית השמפניה 
עם  הצטלמה  הממשלה,  ראש  אשת  גם  המכונה  הוורודה 
זכויות אדם.  ידי ארגוני  פליטים כאקט מתריס וחובקה על 
המיזם,  את  אימץ  כשנתניהו  יותר,  מאוחרים  בשלבים  רק 

הוא שכח כדרכו, שהרעיון בכלל לא היה שלו.
מי  נמצא  סוף  כשסוף  האווירה  את  להעכיר  למה  אבל 
הקפיץ  האמריקאי  הנשיא  הממשלה.  לראש  לפרגן  שמוכן 
ראש-ממשלת  של  הציוץ  את  האישי,  בחשבונו  מחדש, 
של  החמות  לחדשות  ההדדי  הפרכוס  את  והפך  ישראל 

השבת. 
אפשר להבין את נתניהו, שידו הייתה קלה על המקלדת. 
ביבי של התקופה האחרונה הוא אדם מריר ועצבני. בישראל 
הוא מושפל על בסיס יומיומי, נרדף בחדרי החקירות, נרמס 
הפנים  אבל  בטוח  בטון  מדבר  "הוא  החדשות.  באולפני 
שלו מספרות מה עובר עליו", אבחן השבוע את הפציינט, 
המתמחה  ליצמן,  יעקב  ד"ר  הבריאות  שר  אוהדת,  בנימה 
בבריאות הנפש. בהקשר הזה, חייבים לציין, כי ליצמן עדיין 
חושב שנתניהו ייצא מזה בחיים, ללא כתב אישום, אך ככל 

שנוקפים הימים, הולכים ופוחתים המאמינים.
ביום שני, התייצב נתניהו לעוד ישיבת סיעה ממנה נעדרו 
כל שרי הליכוד הבכירים. בשבוע שעבר הם אוימו בסנקציות 
על ידי יו"ר הקואליציה, אך שלא כאמסלם המתקפל בפני 
איומיו של מילצ'ן, בחרו שרי הליכוד להגיב במשיכת כתף 

אדישה.
דין  חיקורי  שהצריכו  מתוחכמות  עבר  לחקירות  בניגוד 
שאצל  הרי  לים,  מעבר  עלומות  חברות  של  מסך  והרמות 
מלא  פירוט  קיבלו  החוקרים  חוגגת.  הפשטות   – נתניהו 
מוכרים,  ההזמנה  מועדי  והסיגר.  השמפניה  מסלול  של 
שמות הספקים והמזמינים גלויים, כמויות הסחורה ידועות. 
בין  בשיחות  סגורים  בחדרים  תמיד  שנלחשו  הסיפורים 
כיום  הם  לשונאים,  הופכים  שתמיד   – לשעבר  מקורבים 

חומרי חקירה רשמיים. 
ככל שהמידע מתפרסם והחומר מצטבר, גובר והולך זרם 

הסיפורים ואיכות המספרים. קשה ולא משתלם לדבר סרה 
בראש ממשלה ששולט ביד רמה. קל ואף מתגמל, ליידות 
אבן אחר הנופל, המתדרדר והולך מחקירה לחקירה. כשמוזס 
בירך בשבוע שעבר את נתניהו שיעלה "מעלה מעלה", הוא 
התכוון כנראה למספרי התיקים: מתיק 1,000 לתיק 2,000, 
מתיק 2,000 לתיק 3,000. דומה ששמות התיקים משקפים 
היטב את תמצית שאיפתו של ביבי, לנהל חיים של בן מעמד 

האלפיון העליון. בפעם הראשונה, הוא נדרש גם לשלם. 
בגין  נתניהו  את  להאשים  אפשר  אי  שנוצרה,  באווירה 
התמסרותו המיידית לחיבוקים שהוא מקבל מעבר לים. רודי 
ג'וליאני שביקר כאן לאחרונה, סיפר לכמה חברים ישראלים 
על ההערצה העיוורת שרוחש הממסד הרפובליקני לנתניהו. 
כשנשיא ארה"ב הפך את נתניהו למודל לחיקוי, טבעי היה 
לכך  הסיבה  את  הבחנה.  בלי  יצייץ  השכם,  כפוף  שנתניהו 
שטחו עיניו מלראות את הנולד אפשר להבין. עם התגובה 
המאוחרת של נתניהו לאחר פרוץ המשבר והיקלעותה של 

יהדות מקסיקו לצרה צרורה, אי אפשר להסכים. 

היהודים בונים
את המשבר הראשון בגזרת ישראל-מקסיקו, חולל נתניהו 
הציוץ  אחרי  הלטינית.  באמריקה  היהודית  הקהילה  בתוך 
רעשו  במקסיקו  החברתיות  הרשתות  שישי,  ביום  שלו 
וגעשו. במדינה שבה אפשר לדבר עברית ברחובות בקולי 
יהודים ביטויים  קולות ללא חששות, הופרחו לפתע לעבר 

אנטישמיים לא שגרתיים. 
של  למונחים  רגישות  יש  לישראלים  רק  שלא  מסתבר 
חומה וכיבוש. צריך ללכת אחורה בגלגל הזמן כדי להבין 
 1848-1846 השנים  בין  המקסיקנית.  הרגישות  עוצמת  את 
שהמקסיקנים  הברית-מקסיקו,  ארצות  מלחמת  התחוללה 
הפסידה  מקסיקו  האמריקנית".  "הפלישה  היום  עד  מכנים 
נבדה,  קליפורניה,  משטחה.  גדול  חלק  במלחמה  ואיבדה 
יוטה אריזונה ומדינות נוספות בדרום-מערב ארצות הברית 
ימינו, מוגדרות בלקסיקון המקסיקני עד היום כ"שטח  של 
ויצרית  סמלית  היא  מבחינתם,  לחומה  ההתנגדות  כבוש". 
– לא פחות מסמליות ההתנגדות הימנית בישראל, לבניית 

החומה ביהודה ושומרון.
הנשיא  מקסיקני,  תאום  יש  ישראל,  לראש-ממשלת 
אנריקה פניה נייטו, שסובל גם הוא מצניחה בסקרים. נייטו 
נתפס ברחוב המקסיקני כמי שניהל את המשבר בצורה לא 
מוצלחת ושיחק לידיו של טראמפ. ההזמנה ששיגר למועמד 
טראמפ, ערב הבחירות לנשיאות בארה"ב, הפכה אותו לשק 
חבטות בתקשורת המקומית. מקור לקריקטורות, יעד לחיצי 

לעג, או במשפט אחד: נתניהו של התקשורת המקסיקנית. 
הנשיא המקסיקני מצוי בשנת בחירות, ומשפל מעמדו – 
הציוץ של נתניהו בא לו כמו ספין משמים. אם לביבי היה 
האחרונות,  הבחירות  בערב  נוהרים"  "הערבים  קמפיין  את 
הרי שלנשיא המקסיקני, נפל כפרי בשל, קמפיין "היהודים 
בונים". בתקשורת המקומית דווח על דיל עסקי בין טראמפ 
לנתניהו, במסגרתו תיבנה החומה המקסיקנית בטכנולוגיה 
ישראלית. היהודים והכסף התערבבו להם למרקחת סרוחה 
שפרנסה מאות בשנים את גדולי האנטישמים. הכה ביהודים 

והצל את מערכת הבחירות.
נשיאי  אילצה את  יממה,  הטמפרטורה שהתלהטה בתוך 
השבת  במהלך  כבר  לשגר  במקסיקו  היהודיות  הקהילות 
של  הראשי  רבה  התיישב  שבת,  במוצאי  הבהרה.  מכתב 
וחבר  הפנים  לשר  לכתוב  כדי  טוויל,  שלמה  הרב  מקסיקו 

בית ספר לפוליטיקה

ממלכתי חרדי
אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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כואב.  מכתב  דרעי  אריה  הישראלי  הקבינט 
חרג  מדוע  הרב  את  שאלו  הקהילות  כשנשיאי 
המצוי  דיפלומטי  באקט  ונקט  אחריותו  מתחום 
בתחום האחריות של נשיאי ולא רבני הקהילות – 
הוא השיב להם כי הם חרגו ראשונים, כשחיללו 

את השבת. 
על  ונדהם לשמוע  היה קשוב למתרחש  דרעי 
בו  במקום  לפתע  שפרצו  האנטישמיות  גילויי 
ממלכתי,  אחריות  בגילוי  בצבצו.  לא  מעולם 
הממשלה  ישיבת  במהלך  מנתניהו  דרש  הוא 
לגלות מנהיגות ולהתנצל. כמו בישיבת הקבינט 
הראשונה,  המפרץ  מלחמת  של  בעיצומה 
מערכת  מבכירי  חיזוק  דרעי  קיבל  במהלכה 
הביטחון, גם כאן, עודדו אותו מאחורי הקלעים 
בכירי משרד החוץ, שחששו להביע את עמדתם 
הקולות  את  ביבי שמע  הזועם.  הבוס  בפניו של 
אך סירב להתנצל. רק אחרי שדרעי מצידו הרים 
זאת  לעשות  הפנים  לשר  הציע  הוא  קולו,  את 

במקומו. 
דרעי נעזר בחבר נאמן, ששורף מיילים על קו 
כדי  אם,  שפת  ספרדית  ודובר  מקסיקו-ישראל 
להכניס לביבי באבי-אביו. הוא לא התכוון לרגע 
להפוך לדוד אמסלם ולהתנצל בשמו של נתניהו, 
הפנים  כשר  העצמאית,  דעתו  את  הביע  אלא 
וחבר הקבינט. רק למחרת היום, כשנתניהו הבין 
מצא  הוא  מתגלגל,  לפיגוע  נקלע  כי  באיחור 
הבולשביקית  התקשורת  את  להאשים  לנכון 
במשבר. יש הרבה מן הצדק בטענותיו של ביבי 
נגד התקשורת הישראלית העוינת, אבל במקרה 

הזה, הוא היה האחרון שזיהה והראשון שזייף.

שבת לעצמם
הפנים  שר  של  הממלכתי  האחריות  גילוי 
היטב עם הדילמות  במשבר המקסיקני, מתכתב 
הראשיים  הרבנים  שולחן  על  השבוע  שהונחו 
במתווה  החרדיות.  המפלגות  וראשי  לישראל 
חוקי  לדחיית  הסמכות  בשאלת  כמו  הכותל, 
מחזיקים  איך  השאלה  ועולה  שבה   – השבת 
לפגוע  מבלי  חילונית,  במדינה  ממלכתי  תפקיד 
בערכים יהודיים. כיצד משכילים לחפור מנהרות 
של פשרה, מבלי למוטט מעל לראש את הקרקע 

המוצקה.
בתשבץ  הקל  החלק  הוא  הכותל  מתווה 

העין  שעצימת  כיום  ברור  לכולם  פתור.  הלא 
הראשונית בעת אישור המתווה לפני שנה, הייתה 
טעות שנבעה בעיקר מחוסר הכרת המתווה, על 
שהונחו  האלטרנטיבות  שלוש  ודקדוקיו.  פרטיו 
וראשי  הראשיים  הרבנים  שולחן  על  השבוע 
)כמעט( פה אחד. המוטו היה:  נדחו  המפלגות, 

קודם נבטל, אחר כך נדבר.
הקפאת  את  לבחון  מדרעי  ביקש  כשנתניהו 
המתווה ושיפוץ הרחבה בתקופת הביניים, הוא 
נענה בתנועת סירוב גורפת. השר ליצמן הבהיר 
במשפט אחד מהו הקו האדום. "כשגדולי ישראל 
ברורים",  דברים  וכתבו  בעניין  אותנו  הנחו 
הבהיר ליצמן, "הם לא הזכירו את המילה כותל. 
לרפורמים  רגל  דריסת  לתת  לא  הייתה  ההנחיה 
והמתווה הזה נותן להם בפעם הראשונה הכרה, 
לכן הוא חייב להתבטל". לנשות הכותל, הממסד 
החרדי מתייחס כאל כת תימהונית. עם הרפורמים 
– זוהי המשכה של מלחמת חורמה על פניה של 
אפוא,  המוטו  דורות.  כבר  שמתנהלת  היהדות, 
חד וקולע: מאדם תימהוני – מתרחקים. עם יריב 

מר – נלחמים. 
הזה  המסר  שעל  הייתה,  בחדר  התחושה 
היקלעות  של  במחיר  גם  להתפשר  אפשר  אי 
יכול  לא  רשמי,  חרדי  נציג  בג"ץ.  עם  לעימות 
שבמשמרת  בעקיפין,  לא  וגם  במישרין  לאפשר 
שלו הממשלה תעניק גושפנקא רשמית לאויבים 
האורתודוקסית  היהדות  של  ביותר  המרים 

הנאמנה. 
ישיר  במעבר  אותנו  מובילה  הזאת  התובנה 
העירוניים,  העזר  חוקי  של  הביטול  לסמכות 
שהועברה השבוע מהממשלה והוחזרה לידי שר 
אין  כי  באומץ,  בעבר  הצהיר  כבר  דרעי  הפנים. 
בכוונתו לכפות על תושבי תל-אביב אורח חיים 
ולפי  הלכה,  במדינת  להתגורר  זכינו  טרם  דתי. 
התנהלות כמה מהעסקנים החרדים – לא בטוח 
ְוִתּכוֵֹנן  ֶנה  ָבּ ִתּ כזאת  שמדינה  מעוניינים  שאנו 
אפשרי  בלתי  נשימה,  ובאותה  בימינו.  במהרה 
ובעל סמכות,  לדרוש מאדם חרדי, כשר אחראי 
של  פתיחתם  רשמית  תאושר  שלו  שבמשמרת 

בתי עסק בשבת. 
עומד  בג"ץ  כי  היה  נראה  שעבר,  ברביעי 
הערמונים  את  תל-אביב  לעיריית  להוציא 
מהאש ולפרסם פסיקה שמאשרת את חוקי העזר 
שתאפשר  התניה  מתן  לצד  החנויות,  לפתיחת 

לממשלה להטיל וטו תוך שלושים ימים. הנציגות 
החרדית הבינה שהיא עומדת להיקלע לסינדרום 
עליה  שעבר  מה  כאשר  בתל-אביב,  ירושלים 
הקדימון  רק  יהיה  בירושלים,  הכותל  במתווה 
מהסוג  פסיקה  אם  אביב.  בתל  השבת  למאבקי 
היו  לא  החרדים  הנציגים  ניתנת,  הייתה  הזה 
נקלעים  והיו  ציבורית,  מאחור  להישאר  יכולים 
וטו  להטלת  בדרישה   – הממשלה  מול  למשבר 
שימנע את פתיחת החנויות בשבת. רק מלחשוב 

על הסיטואציה, הם חטפו שבץ.
הדרישה המיידית להחזרת הסמכויות להטלת 
לשר  הממשלה  ממליאת   - העזר  חוקי  על  וטו 
שבשרי  הפיקחים  מתבקשת.  הייתה  הפנים, 
לכל  טוב  שהמהלך  הבינו  מהליכוד  הממשלה 
וידרוש  עליו  המוטל  את  יעשה  דרעי  הצדדים. 
לפגום  מבלי  החלטה.  וקבלת  לעיון  זמן  פסק 
נותנת  הדעת  הצפויים,  והעיון  הבחינה  בטוהר 
שבתום פסק הזמן יוטל וטו מנימוקים סוציאליים 
התגובה  במנגנון  המכולות.  בבעלי  פגיעה  של 
תל- עיריית  כי  להניח  סביר  המוכר,  האוטומטי 
בדרישה  לבג"ץ  עתירה  להגיש  תמהר  אביב 
לביטול הווטו של השר, וגם ההחלטה שתינתן, 
הגרוע  בסצנריו  גם  שכאן,  אלא  למדי.  צפויה 
בטל  שהווטו  יפסוק  שבג"ץ  ובהנחה  ביותר, 
ומבוטל - ידו של אף נציג חרדי לא תהיה במעל.
העימות  שלמרות  לעובדה  גם  לב  לשים  צריך 
המתמשך, שר הפנים דרעי וראש עיריית תל-אביב 
מלוכלך,  אישי  לעימות  נגררים  אינם  חולדאי, 
סטייל ברקת-כחלון. חולדאי העומד בראש פורום 
ה-15, ישב לאחרונה עם שר הפנים והסביר לו כי 
ותאושר  המתוקן  העזר  חוק  על  וטו  יוטל  לא  אם 
רשימה מוסדרת של חנויות שכבר פתוחות ממילא 
בצעד  תיאלץ,  בראשותו  תל-אביב  עיריית  בשבת, 
שפתוחות  חנויות  ממאה  למעלה  לסגור  תקדימי, 

בשבת במשך השנים האחרונות.  
ליטול  הסכים  לא  אך  הרציונל  את  הבין  דרעי 
שבין  בתפר  החי  ציבור  כשליח  במשחק.  חלק 
ממלכתי לחרדי, מוטלת עליו חובת מחאה אך לא 
הנתון  כמיעוט  חילונית,  במדינה  הכרעה.  חובת 
לחסדי הרוב, אלו כללי המשחק שנשמרים, וכבר 
החרדי  והצד  נשברים  כשהכלים  קורה  מה  ראינו 
שהספיק  מי  כריבון.  להתנהג  ומתחיל  מתבלבל 
הנוכחית  הקואליציה  של  החמים  בחיקה  לנוח 
ולשכוח את השלכות ההתנהגות הדורסנית, מוזמן 

לדפדף אחורה ולעיין בכותרות הקדנציה שעברה.
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"נתניהו מדבר 
בטון בטוח אבל 

פניו מספרות 
מה עובר 

עליו", אבחן 
השבוע את 

הפציינט, שר 
הבריאות ד"ר 
יעקב ליצמן, 

המתמחה 
בבריאות 

הנפש. ליצמן 
עדיין חושב 

שנתניהו ייצא 
מזה בחיים, אך 
ככל שנוקפים 

הימים, הולכים 
ופוחתים 

המאמינים

דרעי כבר 
הצהיר בעבר 
באומץ, כי אין 

בכוונתו לכפות 
על תושבי תל-

אביב אורח 
חיים דתי. טרם 
זכינו להתגורר 

במדינת 
הלכה, ולפי 

התנהלות כמה 
מהעסקנים 

החרדים - לא 
בטוח שאנו 

מעוניינים 
שמדינה כזאת 

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  בָּ תִּ
במהרה בימינו

צילום: יעקב כהןחדשות מזויפות - כסגולה לאריכות ימים. דרעי בבית מרן הגראי"ל שטיינמן
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מאת: יעקב אמסלם

את  השבוע  דחתה  הכנסת  של  החינוך  ועדת 
המזון  איכות  על  הפיקוח  תקנות  על  ההצבעה 
וביניהם   - החינוך  במוסדות  נכונה  ולתזונה 
חברי  התנגדות  בשל  זאת  החרדיות,  הישיבות 
'דגל התורה'. במסגרת הדיון שהתקיים שלשום 
הבריאות  משרד  החינוך,  למשרד  ניתנו  )שני(, 
ולאיגוד ראשי הישיבות 45 ימים לגבש מתווה 
התלמידים  כלל  על  התקנות  להחלת  מוסכם 
החינוך  מוסדות  על  ובכללם  החינוך  במוסדות 

הייחודיים-תורנים.
אשר,  יעקב  ח"כ  לבקשת  התקיימה  הישיבה 
שהגיש רביזיה על אישור התקנות לפני כשלושה 
הרביזיה  בקשת  את  נימק  אשר  ח"כ  שבועות. 
במוסדות  בריא  מזון  בעד  הם  כי  ואמר  שלו 

שנקראים  תיכוניים  מוסדות  יש  אך  החינוך, 
תרבותיים ייחודיים והתקציב שלהם לא מאפשר 

להם לספק לתלמידיהם מזון יקר יותר. 
החרדיות  לישיבות  אשר  כיוון  אלו  בדברים 
שלא מתוקצבות באופן מלא, "התקנות עוסקות 
ושמשרד  הזנה  שמספקים  החינוך  במוסדות 
החינוך מתקצב אותם. כשמשרד החינוך מתקצב 
את ההזנה הוא גם יכול לבוא בדרישות ולדרוש 
את האוכל המשובח ביותר", אמר אשר. "אבל 
לא  גם   – שונה  המצב  הייחודיים  בתרבותיים 
בדרישות.  באים  וגם  בשקל  אותנו  מתקצבים 
כאשר  רק  הללו  המוסדות  על  יחולו  התקנות 
המשפטית  התקציבית  לבעיה  פתרון  ימצא 

כאמור".
אברהם פרידמן, מנכ"ל איגוד ראשי הישיבות, 
בסה"כ,  תלמידים  ב34,000  מדובר  כי  הוסיף 

ישיר  "כל התקנות משפיעות ומשליכות באופן 
על ההתנהלות של מוסדות החינוך".

פרופ'  בדיון  הבריאות  משרד  נציגת  מנגד, 
התפריט  שדרוג  כי  התעקשה  אנדלווט  רונית 
היערכות  מצריך  אינו  הישיבות  תלמידי  עבור 
תקציבית גבוהה – "בתוספת של שקל ליום עבור 
כל ילד ניתן לתת לכל תלמיד מזון בריא ומזין". 
עו"ד מיכל חורין ממשרד החינוך הסבירה כי לא 
מהתקנות:  הקטנות  הישיבות  את  להחריג  ניתן 

"ההחרגה אינה שוויונית".
יו"ר הוועדה ח"כ יעקב מרגי אמר כי יש בסיס 
הישיבות  ראשי  איגוד  של  בטענות  אמת  של 
לרגע  שחיכו  כך  על  התרעם  אך  אשר,  וח"כ 
הוא  מסודרת.  תכנית  עם  הגיעו  ולא  האחרון 
שאל את פרידמן מנכ"ל איגוד ראשי הישיבות 
ופרידמן  המוצע,  ובתפריט  בתקנות  עיין  אם 

ענה: "כן, בגדול".
הישיבות  לראשי  פנה  מרגי  הדיון  בסיום 
ציבור  "אני מצפה מנבחרי  ואמר:  ולח"כ אשר 
שיהיו אחראיים יותר ויחפשו פתרונות לבעיות 
מקלות  יתקעו  ואז  ה-90  לדקה  יחכו  ולא 
ותחליפו  'נגרר'  השלט  את  תורידו  בגלגלים. 

אותו ב'גורר'". 
יכולים  לא  "אתם  אמר:  החינוך  למשרד 
רוצה  לא  אני  שוויון.  כשאין  בשוויון  להתעסק 
תלמידים   34,000 בגלל  ילדים  מיליון  לתקוע 
להם  נתן  הוא  פתרון".  להם  למצוא  שצריך 
עם  להבנות  להגיע  כדי  ימים   45 של  אורכה 
מוסכם  נוסח  לוועדה  ולהביא  הבריאות  משרד 
לטובת  התקנות  של  אישורן  את  שיאפשר 

התלמידים במוסדות החינוך. 

מאת: ארי קלמן

האוכל  איכות  שיפור  על  המאבק  במסגרת 
בישיבות, שוחח 'קו עיתונות' עם שר הבריאות 
יעקב ליצמן, שהסביר את הנושא לעומק כדרכו.
הקטנות  הישיבות  את  לחייב  חשוב  מדוע 
השכר  תשלום  להעלאת  שיביא  מזון  בתפריט 

מצד ההורים?
הציבור  לבריאות  אחראי  אני  בריאות  "כשר 
ולתזונתם של אזרחי ישראל. כעת יש הזדמנות 
לשנות את הרגלי התזונה של התלמידים, בחוק 
כאן  שיש  חושבים  ואנו  החינוך,  משרד  שיזם 
מהלך חשוב לטובת הילדים שלנו ולבריאותם", 

פותח ליצמן בהסבר, "מדוע שלא יקבלו ארוחה 
שדורשים  כפי  וטובה,  בריאה  ומזינה,  חמה 

מכולם?"
שייגבה  המחיר  על  לטענה  באשר  ומה 
מנהלי  מטענות  מתרגש  לא  ליצמן  מההורים? 
את  להעלות  שיש  חושב  לא  "אני  המוסדות: 
את  שנגייס  בעד  אני  זה.  לצורך  הלימוד  שכר 
התקציב מהמדינה ונפעל יחד לזה, אבל לדעתי 

אין לעכב את החלת התקנות החדשות".
דיברו איתם  טוענים באיגוד הישיבות שלא 

לפני זה וזו גזירה שנופלת עליהם פתאומית.
מאד  הרבה  הללו  התקנות  על  מדברים  "אנו 
זמן, שום דבר לא נפל פתאום. ביקשתי ממשרד 

אינה  וזו  הצדדים  כל  עם  שיח  לקיים  החינוך 
גזירה. אין לי כל ענין נגד מנהלי המוסדות, אך 
ולבריאותם  לילדים  היא  הראשונה  מחויבותי 

ונעשה זאת".
אוכל  בהן  שמגישים  קטנות  ישיבות  יש 

מעולה לתלמידים, למה לחייב זאת בחוק?
"אני לא אגלה לך איזה דוגמאות הביאו לי על 
האוכל בישיבות שלנו. בחלק ניכר מדובר באוכל 
ואינו מזין מספיק. יש  שאינו בריא, אינו טעים 
הורים שמוכנים ומבקשים לשלם קצת יותר כדי 
לקבל מזון בריא יותר. אני לא חושב שיש לשלם 
ועתיד  כסף  בהרבה  מדובר  לא  יותר.  זה  על 
והישגיהם הם הדבר הכי  התלמידים, בריאותם 

חשוב". 
ליצמן מוסיף ומציין בסרקזם כי "לצערי יש 
לשלם  שנדרשים  תלמידים  של  הוצאות  הרבה 
בגלל  יום,  יום  טעים  אוכל  קנות  ל  כדי  מכיסם 

רמת המזון באותן ישיבות".
למנהלי  גם  מרגיע  מסר  שולח  הוא  לסיכום, 
ולתקציבים  לישיבות  דואגים  "אנו  הישיבות: 
שלהן, פעלנו לתוספת תקציבית ולא התנינו זאת 
בהורדת שכר הלימוד, אך אני חושב שיש לעשות 
כל מאמץ לדאוג לטובת בריאות התלמידים וכך 

נפעל כמסוכם כבר בזמן הקרוב".
המאבק  אחרי  ונעקוב  נמשיך  עיתונות'  ב'קו 

לטובת בני הישיבות ועולם התורה. 

עדיין אין אוכל 
בריא בישיבות
ועדת החינוך דחתה השבוע את ההצבעה על התקנות שהיו אמורות 

לשים קץ למזון הנחות המוגש לתלמידי הישיבות  ההצבעה נדחתה 
בשל התנגדות ח"כי 'דגל התורה' שטענו כי ישיבות שלא מתוקצבות 
באופן מלא, ייפגע תפקודן הכלכלי  יו"ר הוועדה ח"כ מרגי נעתר 

והעניק ארכה נוספת לגורמים המקצועיים

עימות פנים חרדי:
90
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דיון בועדת החינוך

"בישיבות רבות האוכל 
לא טעים ולא מזין"
שר הבריאות יעקב ליצמן נחלץ למאבק למען שיפור 

האוכל המוגש לבחורי הישיבות  בראיון מיוחד ל'קו 
עיתונות' הוא מסביר מדוע ולמה דווקא עכשיו, ופורך 
אחת לאחת את טענותיהם של מנהלי הישיבות: "אנו 
דואגים לישיבות ולתקציבים שלהן, פעלנו לתוספת 

תקציבית ולא התנינו זאת בהורדת שכר הלימוד"

שר הבריאות ל'קו עיתונות':

ליצמן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות 
כשרות

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.

כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...
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מאת: שמעון ליברטי

השבת  במוצאי  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
אושפז שוב מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן 
מעייני  הרפואי  במרכז  שטיינמן  לייב  יהודה 
הישועה, בעקבות מצוקה נשימתית, זאת כחודש 

לאחר ששוחרר מבית החולים ושב לביתו. 
לאחר האשפוז דיווחו הרופאים כי מצבו של 
מרן יציב, אך החשש הוא מפני החמרה במצב, 
נשימה,  בכל  והמאמץ  שהקושי  מכך  ובעיקר 

ישפיעו לרעה. 
ביום שני, נערכה התייעצות של רופאי היחידה 
הישועה  מעייני  הרפואי  במרכז  נמרץ  לטיפול 
בראשותו של פרופ' אליהו פטריק סורקין, יחד 
עם רופאו האישי של מרן פרופ' אברהם וינברגר 
והרב אלימלך פירר, בסיומה הוחלט על טיפול 

רפואי מסוים להקלת המצוקה הנשימתית.
התייעצות  לאחר  התקיים  הרפואי  הטיפול 
והסכמת ראש הישיבה, וארך כ-40 דקות. בחסדי 

שמים, הטיפול הרפואי עבר בהצלחה. 
נמצא  מרן  הללו,  הימים  בכל  כי  לציין  יש 
ובני  מקורביו  עם  ומשוחח  מלאה,  בהכרה 

משפחתו הנמצאים סביבו. 
ובהיכלי  בכלל  היהודי  בעולם  במקביל, 
וחיזוק  תפילה  עצרות  התקיימו  בפרט,  התורה 
ומתחנן  מבקש  כשהציבור  התורה,  בלימוד 

לרפואתו השלמה של ראש הישיבה. 
אדלשטיין,  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
בבקשה  התורה,  לבני  מיוחדת  קריאה  פרסמו 
רצופים  ימים  שלושה  של  לימוד  סדרי  לערוך 

לרפואת מרן.
במכתבם כתבו גדולי ישראל: "לבני התורה די 
בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו. באשר מצבו של 
עיני העדה רבינו מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א 
קשה מאד, ראינו בזה לעורר רחמי שמים לקיים 
הרמח"ל  בעצת  ולהשתמש  ישראל  חכמי  בנו 
וכפי  ויצא,  פרשת  הקדוש  הזוהר  על-פי  זצ"ל 
שרבינו שליט"א יעץ לפני כמה שנים, להקהיל 
וללמוד  והישיבות  הכוללים  בתוך  קהילות 
ברציפות בלי הפסק כלל ג' ימים רצופים, שזה 
סגולה נפלאה לבטל גזירות קשות רח"ל. והשם 
רפו"ש  ולרפואתו  להחלימו  עלינו  ירחם  יתברך 
חז"ל  שאמרו  כמה  לו  צריכה  שהשעה  מפני 
בעירובין כ"ט ב'. ולראות בנחמת ציון וירושלים 

במהרה בימנו אמן".
נכתב:  ובו  ובנות  לנשים  נכתב  מיוחד  מכתב 
"על-פי הוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
מדי  יאמרו  הסמינרים  ובנות  נשים  שליט"א, 
יחד  תהילים,  מזמורי  עשרה  הפחות  לכל  יום 
עם כל בית ישראל השופך ליבו בתחינה וזעקה 

בתפילות נרגשות לרפואת רבן של ישראל". 
בחצות ליל שלישי, נערך מעמד תפילה מיוחד 
של גדולי ראשי הישיבות בציון מרן החזון איש 
זצ"ל. המעמד נערך בראשות הגרש"י בורנשטיין 
הגאון  בו:  והשתתפו  מלך,  קריית  ישיבת  ראש 
רבי ברוך ויסבקר ר"י בית מתתיהו; הגאון רבי 
רבי  הגאון  אפרים;  ברכת  ר"י  פנחסי  בצלאל 
ברוך דוב דיסקין ר"י ארחות תורה; הגאון רבי 
איתמר גרבוז ר"י ארחות תורה; הגאון רבי חיים 
צבי  מנחם  רבי  הגאון  פוניבז';  ר"י  ברמן  פרץ 
ברלין ר"י רבינו חיים עוזר; הגאון רבי ירחמיאל 
אונגרישר ר"י בית מדרש עליון; הגאון רבי נתן 
מרדכי  רבי  והגאון  יעקב  גאון  ר"י  זוכובסקי 
ומר"י  ה'  שיכון  של  רבה  זילברברג  בונים 

אוצרות התורה.
מוקדם יותר, בהוראת הגר"ח קנייבסקי נערך 

מעמד תפילה בציונו של רשב"י במירון, שכידוע 
הגראי"ל בעצמו, כשהרב מבריסק  נהג מרן  כך 
זצ"ל היה חולה. במניין התהילים השתתפו חתנו 
הגר"ש  המקובל  ברלין,  הגר"ז  הגראי"ל,  של 

גלאי והגרש"א שטרן רב מערב בני ברק. 
בנוסף התקיימו עצרות תפילה, בבתי הכנסת 
ובתי המדרש ברחבי הארץ, בהם עצרת מרכזית 
בבית הכנסת 'לדרמן' בראשות הגר"ח קנייבסקי 
ובכותל המערבי בראשות המשגיח הגר"ד סגל. 
לרפואת  התפללו  הפוליטית,  במערכת  גם 
התורה  דגל  יו"ר  עם  ושוחחו  הישיבה,  ראש 
ח"כ משה גפני בכדי להתעדכן על מצבו. ראש 
הממשלה  ישיבת  את  פתח  נתניהו  הממשלה 
הוא  כי  ואמר  לנושא  בהתייחסות  השבועית 
נוספים  פוליטיקאים  גם  כך  לתפילות,  מצטרף 

מימין ומשמאל. 
בני ביתו של מרן, מבקשים מהציבור להמשיך 
ולקרוע שערי שמים בתפילה לרפואתו השלימה 

של רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא. 

"השעה צריכה לו"
כחודש לאחר ששוחרר בחסדי שמים לביתו, במוצאי שבת שוב אושפז 
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן במרכז הרפואי מעייני הישועה, 
בעקבות מצוקה נשימתית  בהתייעצות עם בכירי הרופאים ובהסכמת 

מרן נערך השבוע טיפול רפואי מסוים להקלת הנשימה - שעבר 
בהצלחה  ברחבי העולם התקיימו עצרות תפילה לרפואתו ומרנן 
גדולי ישראל קראו לקיים סדרי לימוד של שלושה ימים רצופים 

האם להישאר בירושלים ובני ברק 
או לעזוב לפריפריה?
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נגד: 
גרוע מבעלי חיים 

עו"ד מנחם מושקוביץ
יו"ר ועדת תכנון ובנייה 

בלשכת עוה"ד

החל  החרדי  הציבור  האחרונות  בשנים 
הערים  בריכוזי  לבנייה  שההמתנה  להבין 
אנשי  של  להמתנה  ערך  שוות  החרדיות 

השמאל לשלום עם הפלשתינים.
של  זליגה  הייתה  המיידית  התוצאה 
זוגות צעירים לפריפריה הגיאוגרפית - שם 

החלו להיווצר מאחזים חרדים.
המתמשכת  העלייה  שלאור  האמת 
בשוק הנדל"ן, זו כנראה האופציה היחידה 
במגורים  חייו  את  לחיות  שחפץ  מי  עבור 
שבעידן  לחיות,  ולא  אדם  לבני  הראויים 
הארגונים נגד צער בעלי חיים גם הן כבר 

ראויות ליותר מזה...
לצורך הדיון ועל אף הצורך בכותרת חד 
משמעית בסוף, סוגיית בחירת מקום דיור 
בין  שמשתנה  סובייקטיבית  שאלה  היא 

אדם לחברו.
אבל ברמה העקרונית, אין ספק שהצורך 
לקנות דירה הוא כנראה החשוב ביותר, כי 
מה שלא קורה בהתחלה - כנראה לא יקרה 
בכלל, זאת במידה ולא תזכו בפיס בעתיד 

הנראה לעין.
פתרונות  גם  למצוא  ניתן  זאת,  עם  יחד 
בינוי,  פינוי  דוגמת  יותר,  מורכבים 
דיירים  קבוצת  של  התארגנות  המצריכים 

והרבה שאר ואורך רוח.
בשנים האחרונות הובלתי מספר מיזמים 
כאלה בירושלים והדיירים זכו לקבל דירות 
זאת  עם  יחד  פריפריה.  במחירי  חדשות 
צריך לומר ביושר כי הדרך לדירה רצופה 
ביגיעה רבה, או אם תרצו - יגעת ומצאת, 

תאמין.

יו"ר סיעת יהדות 
התורה בירושלים

מצוקת הדיור של הציבור החרדי כבר 
הפכה לשם דבר ובניגוד לדעה הרווחת כי 
מדובר במגפה ארצית, צריך לומר ביושר 

כי הציבור החרדי סובל הרבה יותר.
לתת הבטחות עכשיו על בנייה לציבור 
החרדי זה לא יהיה רציני ובטח לא יעיל. 
מעט  לא  כאן  להישאר  הולכת  המצוקה 

זמן ופתרון לא נראה באופק.
של  לפריפריה  הריצה  זאת  עם  יחד 
המגורים  חלום  למען  צעירים  זוגות 
בניגוד  עיניים.  אחיזת  היא  המושלם 
באמת  לא  המחירים   - היפים  לסיפורים 
והקושי  כך  כל  משמעותי  באופן  זולים 
ההורים,  של  התמיכה  ובחוסר  בנסיעות 
על  אוטומטי  באופן  שנגזרת  והבדידות 
את  שווה  לא  כנראה   - הצעירים  הזוגות 

עלית  ומודיעין  בית שמש  ואגב,  המחיר. 
נחשבות כמו ירושלים ובני ברק.

הוא  ציבור  נציגי  של  מהתפקיד  חלק 
- למרות  לומר לציבור את האמת בפנים 

שהיא לא בהכרח פופולארית.
להיות  להמשיך  שהולך  היא  האמת 
ציבור  כנציג  שלי  העדכון  חובת  קשה. 
יש  אכן  כי  לומר  היא  ושולחיו  לבוחריו 
בירושלים,  גם  בדרך  שנמצאות  תכניות 
ותכניות  גג  הסכמי  בינוי,  פינוי  במסגרת 
דומות שאנו בירושלים דורשים זה מכבר 

עבור ציבור בוחרינו.
הכנסת  חברי  הם  ראויים  זה,  במקרה 
שיעשו  עליהם  לסמוך  התורה  דגל  של 
הכול על מנת לדאוג לציבור הירא לדבר 

ה'.

בעד: 
הפריפריה - אחיזת עיניים

אליעזר ראוכברגר



 15 בבית שמש ו' בשבט תשע"ז 2/2/17

מאת: חיים פרידלנדר

ממשיך  טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
במערכת  הצהיר  עליה  המדיניות  ביישום 
ביום שישי  ומחולל סערות. בביקורו  הבחירות, 
בפנטגון חתם הנשיא על צו נשיאותי המתייחס 
שוב  הצהיר  עליו  נושא  מוסלמים,  למהגרים 
ושוב במהלך הקמפיין. הצו הנשיאותי מתייחס 
לאזרחי שבע מדינות מוסלמיות –עיראק, סוריה, 
איראן, לוב, סומליה, סודאן ותימן - שלא יוכלו 
החודשים  בשלושת  הברית  לארצות  להיכנס 
הקרובים. בנוסף, משהה הצו את תכנית קליטת 
לצורך  חודשים,  ארבעה  של  לתקופה  הפליטים 
פליטים,  עבור  קפדני"  סינון  "תהליך  פיתוח 

מהגרים ומבקרים מאותן המדינות.
מיד לאחר החתימה על הצו החלו להתפרסם 
נוסעים  על  דיווחים,  בעולם  התקשורת  בכלי 
מדינות  אותן  אזרחי  ועל  מטיסות  שהורדו 
זאת  בארה"ב,  התעופה  בשדות  שמעוכבים 
שהייה  אשרת  ברשותם  מחזיקים  שהם  למרות 
)גרין קארד( בתוקף. עם הדיווחים החלו לזרום 
מפגינים באופן ספונטני לשדות התעופה, בעיקר 
דווח  יורק, שם  בניו  קנדי  ע"ש  התעופה  לשדה 
כי מספר אזרחים מאותן מדינות מעוכבים. כבר 
המשפט  בית  שופטת  הוציאה  שבת  במוצאי 
המחוזי בניו יורק צו מניעה זמני נגד מימוש הצו 
שהם  המוסלמיות  המדינות  לאזרחי  הנשיאותי 

בעלי אשרת שהייה.
בעקבות הצו והבלבול הרב, שגרם בין היתר 
לחברות ענק לקרוא לעובדיהן לחזור במהירות 
הודיע  מהם,  זאת  ימנע  שהצו  לפני  לארה"ב, 

קארד  גרין  בעלי  אזרחים  כי  הלבן  הבית  דובר 
יש  הגבול  לפקידי  אך  למדינה,  להיכנס  יורשו 
את הסמכות המלאה לעכבם, במידה והם מעלים 

חשד. 
גברו  הנשיא  נגד  ההפגנות  ההצהרה,  למרות 
ופוליטיקאים רבים גינו את ההחלטה, בין היתר 
המתנגדים,  לדברי  רפובליקנים.  סנאטורים  גם 
מוסלמים  בין  ומפלה  דתות,  בין  מבחין  הצו 
רבים  יהודים  ארגוניים  גם  כאלה.  לשאינם 

הצטרפו להפגנות, בטענה שלולי ארה"ב הייתה 
היו  וסבותיהם  סביהם  בשואה,  פליטים  קולטת 
ישראל'  ב'אגודת  דווקא  באושוויץ.  נרצחים 
שהוציא  בהצהרה  בהחלטה.  תמיכה  הביעו 
אינו  הנשיאותי  שהצו  לנו  "ברור  נכתב  הארגון 
בהן  מדינות  נגד  רק  אלא  דתות,  נגד  מיועד 
בארגון  זאת  עם  רדיקליות".  טרור  קבוצות 
הוסיפו, "חשוב לתת את הדעת שהצו לא יפגע 
להימלט  המבקשים  מפשע  חפים  בפליטים 

מרודפיהם".
הצו הנשיאותי גרר כמה השלכות מידיות, בין 
היתר את פיטוריה של התובעת הכללית הזמנית 
ייטס, שהייתה אמורה לשרת בתפקיד עד  סאלי 
ייטס  סשנז.  ג'ף  של  מינויו  את  יאשר  שהסנאט 
והוציאה  המשפט  בבית  הצו  על  להגן  סירבה 
הוראה דומה לפקידי משרד המשפטים. טראמפ 
בנטה,  בדיינה  והחליפה  מידי  יותר  היסס  לא 
פרקליט המחוז המזרחי של וירג'יניה. "התובעת 
שסירה  בכך  המשפטים  במשרד  בגדה  הכללית 
ארצות  אזרחי  על  להגן  שנועד  צו  על  להגן 

הברית", נכתב בהודעת הבית הלבן.
טראמפ  של  הנשיאותי  מהצו  נוספת  השלכה 
לאחר  ספורות  שעות  שם  בקנדה,  בכלל  נגרמה 
שראש הממשלה ג'סטין טרודו אמר כי מדינתו 
תהיה פתוחה בפני כל פליט שארה"ב לא תקבל, 
שמתנגד  קנדי  סטודנט  ביסונט,  אלכסנדר  פתח 
להגירה ותומך בטראמפ, באש לעבר מתפללים 
נהרגו  מהירי  כתוצאה  קוויבק.  בעיר  במסגד 

שישה אנשים ולמעלה מעשרה נוספים נפצעו.
הנשיא  בין  לקרע  גם  גרם  הנשיאותי  הצו 
לחתנו היהודי ג'ראד קושנר, מי שכונה במהלך 
הקמפיין כאיש הלוחש לאוזנו של טראמפ. לפי 
הצווים  על  זעם  הביע  קושנר  בארה"ב  דיווח 
במהלך  אחת  לא  שהצהיר  לאחר  החדשים, 
הקמפיין כי טראמפ יאמץ גישה "הגיונית" ביחס 

להגירה עם כניסתו לתפקיד.
איבד  קושנר  בארה"ב  דיווחים  פי  על 
גופו  במשקל  ירד  ואף  הלבן,  בבית  מהשפעתו 

מדאגה ולחץ. 

אומר ועושה: טראמפ הגביל כניסת מוסלמים ופליטים
נשיא ארה"ב חתם על צו המונע כניסת אזרחים משבע מדינות מוסלמיות והשהה את תכנית קליטת הפליטים  בשדות 
תעופה ברחבי ארה"ב עוכבו מוסלמים ובמקום פרצו הפגנות  בארה"ב מדווחים כי חתנו היהודי ג'ארד קושנר זעם על 

הצו, וכי הוא איבד מהשפעתו בבית הלבן

רשות האוכלוסין
וההגירה משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד:
רק עד סוף חודש פברואר* משלמים על בקשה לחידוש דרכון באתר

רשות האוכלוסין וההגירה ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר!
אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון!

ניתן לשלם גם בעמדות השירות העצמי הנמצאות ברוב לשכות הרשות.
*עד יום שלישי, ב' אדר תשע"ז, 28 בפברואר 2017.

piba.gov.il מרכז שירות ומידע ארצי: 3450* ‰ 
רשות האוכלוסין וההגירה – מתקדמים בשבילך

חורף, זה בדיוק 
הזמן הנכון לחדש 

את הדרכוןאת הדרכון

מרגשלהציל חיים!
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לרכישת כרטיסים חייגו:

1-800-236-236

לקבלת

הקטלוג המלא:

חייגו 1800-236-236

או שלחו מייל:

sinit@ami.org.il

  יום ה’ כ’ בשבט )17.02(סגירת מוקדים: 
בחצות לילה! הזדרזו !!!

בהצלת חיים
מחר, זה מאוחר!

בס«ד



מאת יבניאל שירם

בשביל מה להישאר בארץ 
כשיותר משתלם לטוס לחו"ל

ודאי כבר עברתם פסח אחד או שניים 
כאן בארץ ולמדתם על בשרכם שבכל 
סיפור.  אותו  עצמו  על  חוזר  שנה 
לקרצף  הבית,  את  היטב  לנקות  יש 
את  להוציא  הנסתרות,  הפינות  את 
מאחורי  לזחול  מהארונות,  המגירות 
את  היטב  לאבק  והתנור,  המקרר 
מטבח  וציוד  כלים  לרכוש  המדפים, 
לפסח, בנוסף להכשרת והגעלת כלים. 
ובעיקר  מייגע  מפרך,  תהליך  זהו 
וקל  פשוט  האלטרנטיבה?  מה  יקר. 
ימים,  לתשעה  הבית  את  עוזבים   –
עולים על מטוס לאחד האתרים היפים 
העבדות  את  בחו"ל, משאירים  ביותר 
מאחור וחוגגים את שמחת החירות עם 
אנשים יהודים טובים כמוכם, חופשה 
ומהודרת,  חגיגית  באווירה  כהלכתה 
עם הקפדה על מאכלים שאינה שרויה 
ויפה  גדול  סדר  וליל  קטניות,  ללא 
מלכים.  כבני  להרגיש  לכם  שיגרום 
אירוח  בשינפלד!  רק  יש  חופשה  כזו 
כוכבים   5 במלון  קפריסין  בהילטון 
דלוקס, 300 חדרים וסוויטות, לובי בו 
ניצב פסנתר כנף יפהפה, מגרש טניס, 
ספא מפנק, בריכת שחייה ובית כנסת 
מרתק  חג  יהיה  למבוגרים  מפואר. 
מותאם לכל טעם וסגנון. במה חשקה 
יהדות,  על  מעניינת  הרצאה  נפשכם? 
ושיעורי  תפילות  מפתיעה,  סדנא 
תורה ברוח החג, הופעות מוסיקה של 
האמנים הכי חמים - ישי לפידות, יוסי 
שוורץ, אהרל'ה נחשוני וישראל נחמן 
להתחיל  חופשי  הרגישו  אז  תורג'מן, 
עם  מה  שאלתם  הכפיים.  במחיאות 
הילדים... בשבילם הביאו שינפלד את 
המעבירה  המדהימה  ארקוס  אורית 
מוסיקה  בשילוב  חווייתית  סדנא 
ושירה. אל דאגה, לאחר שתסיים עם 
הילדים תעביר אורית למבוגרים אימון 
אירובי והרצאה על תזונה נכונה. אם 
כבר פסח אז שיהיה לא רק גלאט כשר 

אלא גם בריא!

מחפשים מטבח גורמה 
כשר לפסח בחו"ל? מצאתם!

מוכרת  בחו"ל  בפסח  טיילתם  אם 
לכם הבעיה הבאה: אין איפה לאכול. 
יהודי אינו יכול לשבת בכל בית קפה 

או מסעדה שיימצא על הדרך, כי לא 
מגישים שם אוכל כשר לפסח. אף אחד 
בחיפושים  מנוחתו  רוצה להטריד  לא 
במקום  לכשרות,  הנוגעים  ושאלות 
להנות מזמן פנוי במהלך החופשה. על 
כן דואגת שינפלד תיירות לכל שומרי 
המצוות והקהל הדתי והחרדי ומוצאת 
הכשרים  המלון  בתי  את  עבורם 
הטובים ביותר בעולם. שינפלד יספקו 
לכם בפסח חוויה קולינרית מושלמת. 
בינלאומיים  שפים  של  מכובד  צוות 
במהלך  במטבח  יעמלו  פרסים  זוכי 
גורמה  ארוחות  ויכינו  החג,  ימי  כל 
קטניות,  וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט 
בהשגחת הרה״ג משה נחשוני שליט״א. 
מטיסה  והמצרכים  הבסיס  מוצרי  את 
לאחר  העולם  קצוות  מכל  שינפלד 
הגבינות  בקפידה,  אותם  שבחרה 
הצרפתיות והשוויצריות מאירופה, יין 
מאיטליה,  וברטנורא  מצרפת  משובח 
דג סלמון  מיוון,  טרי  ובקר  עגל  בשר 
מנורווגיה, קונטיינרים עם  מזון כשר 
מארה"ב וכמובן גם מישראל. הפיקוח 
וכשרותו  טריותו  המזון,  איכות  על 

הקנייה  מרגע  השעון,  סביב  מתבצע 
עד שהוא מוגש לכם לצלחת, בבארים 
עשירים בחדרי האוכל המפוארים של 
הילטון קפריסין. יש סיכוי שבהתחלה 
קצת  ואולי  ירשים  העצום  המבחר 
יבלבל, אך כפי שנהוג לומר אלו צרות 
ממגוון  תבחרו  פשוט  עשירים.  של 
התוספות,  והקרות,  החמות  המנות 
ברים  הגבינות,  המרקים,  הסלטים, 
עמדות  דגים,  של  וברים  בשריים  של 
קארווינג אישי, קינוחים מכל הסוגים, 
בר  טריים,  פירות  וינאי,  עוגות  בר 
שינפלד  חופשי.  יינות  ובר  שתייה 
פי  על  הילטון  מלון  את  מכשירים 
לפסח  הנוגעים  וההלכות  הדינים  כל 
יוכלו  שהאורחים  מנת  על  ולכשרות, 
חשש  ללא  דאגות,  ללא  לבלות 
לסחוב  צורך  וללא  בחמץ  להיתקל 
כלים ומאכלים – פשוט להיכנס לחדרי 
עדיין  שובע!  עד  ולאכול  האוכל 
שפתוח  האירי  לבר  היכנסו  רעבים? 
מבחר  לכם  יוגשו  בו  היום  במהלך 
מטעמים ועוגות כשרות לפסח ושתייה 
אחד  הבר.  על  חופשי  וקרה  חמה 

משיאי החופשה הוא כמובן ליל הסדר 
עורכי  המרגש עם קריאה בהגדה עם 
סדר מכובדים, אפיקומן לילדים, שירי 
בחדרי  מלכותית  וסעודה  בצוותא  חג 

האוכל המעוצבים ברוב פאר והדר.
להרגיש בטוחים כי יש מי 

שדואג לכם כל הזמן
מכל  עדיף  ניקוסיה  הילטון  מדוע 
המעולה.  המיקום  בזכות  המלונות? 
קל ונוח לצאת ממנו לטיולים בסביבה, 
בקרבת  קפריסין.  האי  וברחבי  בעיר, 
"לידרה"  למדרחוב  תגיעו  המלון 
החנויות,  שוכנות  ובו  המפורסם 
אטרקציות  ושפע  הדוכנים  המותגים, 
אפשרויות  יהיו  בפסח  מקומיות. 
עם  היכרות  יום  כמו  לטיולים,  רבות 
יום ארוך בכפרים הציוריים  ניקוסיה, 
לימסול,  והעיר  הטרודוס  הרי  של 
שעליו  אפרודיטה  לסלע  ארוך  יום 
נכתב המחזה "גברתי הנאווה" ולשוק 
התורכי  לצד  טיול  בפאפוס,  הבלקני 
– החלק הצפוני שנמצא  של קפריסין 
מציאות  דוכני  עם  תורכית  בשליטה 
בקניונים  שופינג  יום  ולקינוח  בשפע, 
ובתי הכלבו של קפריסין, שם תמצאו 
ספורט  לכך  הוסיפו  ובזול.  הכל  את 
אתגרי, ספורט ימי, חוויות אקסטרים 
והרפתקאות לכל המשפחה, וקיבלתם 

חופשה מהאגדות.
תיירות.  שינפלד  בזכות  אפשרי  הכל 
 30 שכבר  והיחידה  האחת  החברה 
הכשרות  החופשות  את  מביאה  שנה 
ברמה הגבוהה ביותר. סביר שבמהלך 
צוות  אנשי  את  תפגשו  גם  החופשה 
ההנהלה הבכירה של שינפלד מברכים 
אולי  או  האוכל  בחדר  לשלום  אתכם 
זהו   – הטיולים  בזמן  בהם  תתקלו 
ומקצועיות,  אחריות  של  השילוב 
האורחים  את  ללוות  נוהגים  כשהם 
שינפלד  מנהלי  החופשה,  אורך  לכל 
נמצאים אתכם תמיד, זמינים לשאלות, 
ודואגים  מיוחדות,  בבקשות  מטפלים 
שלאורחים יהיה כיף גדול. זו חופשה 
עם אבא ואמא וגב של חברה ותיקה, 
לפנות,  ולמי  לסמוך  מי  על  שיש  כך 

בכל רגע. 
תיירות  שינפלד  למשרדי  לפנות  נא 
בטלפון 03-6189999 או לגלוש לאתר 

www.shainfeld.com האינטרנט

אז מה אתם עושים בחופשת הפסח?

כל ישראלי חרדי ודתי יודע שפסח החג המושלם מכולם לחופשה בחו"ל. בעונה זו מזג האוויר החורפי כבר מתחיל להיות 
יותר חמים, השמיים מתבהרים והשמש מאירה קרניה, הילדים נמצאים בחופשה מהלימודים, וגם ההורים שחלמו כל 

השנה לצאת לחופשה מנצלים את ימי החופש מהעבודה. על כן הפכו בשנים האחרונות חופשות הפסח לענף התיירות 
המוביל והאהוב על הישראלים. שינפלד תיירות לקחה את מסורת חופשת הפסח והפכה אותה לאמנות ברמת ההפקה 

הגבוהה ביותר, בחופשה במלון הילטון קפריסין היוקרתי והמפואר בניקוסיה
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 
140 מ', משופצים, 

מעליה דירה נפרדת של 
70 מ' שמושכרת 

ב-3,500 ש"ח + גג של 
70 מ' מבוקש 

2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

אופקים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

■ ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת, 4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

2,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' ולפסון בק"ג 
ואחרונה, 5 חד' גדולים 
ומושקעים, 3 כ"א עם 
מעלית ומעליה 2 חד' 
+ גג גדול, 3,300,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23  
050-5308742
03-5797756_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

אלעד

■ ברח' שמעיה פנטהאוז 
גדול, 5 חד', 150 מ', 

עם מרפסת גג של 90 
מ', בק"ג, עם אפשרות 
למעלית, עם נוף, מידי, 
3,300,000 ש"ח, תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בהרב קוק, בנין חדש, 
מפואר, 3 חד' וסוכה, 

1,470,000 ש"ח. פולטוב 
נכסים והשקעות,

052-3646632 )53-4/17(_____________________________________________

■ ירד המחיר! בגינת 
חרל"פ, 4 חד' ב-קומה 

4 ומעליה 2,5 חד', +גג 
גדול, דירה יפה ומושקעת 

עם מעלית וחניה, 
2,900,000 ש"ח,  בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ירד המחיר! בהרב קוק 
השקט קרוב לחרל"פ, 

4.5 חד', מפוארת וגדולה, 
בק"ד, 3 כ"א, ומעליה 

2 חד' ענקיים ומחסן+גג 
מטופח, חזית לרב קוק עם 

נוף, 3,000,000 ש"ח+ 
מעלית וחניה בטאבו,  
ש"ח,  בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23,

 050-5308742
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

 להשקעה/למגורים באזור 
שכירויות גבוהות, 3.5 חד', 

אופציה, מטבח חדש, מוארת, 
_____________________________________________)01-04ל(050-8758703/4

 בשד' גרשטנקורן, 60 
מ"ר אופציה ל- 80 מ"ר,

_____________________________________________)01-04ל(052-7685502

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, קומה 

ג': 3-5 חדרים, קומת גג: 
1-2 חדרים, 130-170 מ"ר + 

מעלית. 052-4312840.
_____________________________________________)01-20("שיווק נדלן"

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירות מפרט גבוה מקבלן, 
5 חד', 6 חד', 7 חד' בשיכון 

_____________________________________________)02-05(ה', לפרטים: 03-5785777

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

מיוחדת, באזור הרב 
שר 4 חד' ענקיים ק"ד, 4 
כ"א, עם מעלית ומעליה 
2 חד' עם גג גדול, הכל 

מושקע ויוקרתי, נוף 
משגע, חניה בטבו, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד, 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 ברח' מינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

משגע 2,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

באר-שבע

בית שמש

 המרכז לניהול נדל"ן - 
דירת קרקע, צמוד לקהילה, 
כולל 330 מ"ר אדמה, מחיר 

מציאה למביני ענין! 650,000 
ש"ח. עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קוטג' 5 חד' כולל ממ"ד, קרוב 

לקהילה החרדית החדשה, 
יחידת הורים, מצב מצוין, 

1,180,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
בפטיו - שכונת הרי"ף, דירת 
קרקע, בלב הקילה, 4 חד', 

780,000 ש"ח, סופי! למביני 
עניין! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר, ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)05-05(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
למשקיעים! 2.5 חד', ק"א, 

395,000 ש"ח בגיבורי ישראל. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)05-05(_____________________________________________

 מיוחדת!! "שחף נכסים" 
דירת גג, 3 חד', מפוארת 

+ 2 יחידות דיור בגג, אופ' 
מוכנה לרביעי, נוף מרהיב, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 3 חד' מרווחת, 

סלון גדול, מטבח מושקע, 
סוכה גדולה, נוף פתוח, רק 

1,240,000 ש"ח, גמיש,
052-5752500)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת גג, 3 חד', כ- 
90 מ"ר, אופציה לבניה בגג, 

שמורה ומטופחת, בניין קטן, 
רק 1,200,000 ש"ח, גמיש, 

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם האיכותי! 
4 חדרים + יציקה לחמישי 

+ מחסן + נוף! 1,400,000 
ש"ח. "תיווך קזן"

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)05-05(054-8420522, דבורי

 בבן קיסמא למשקיעים! 
4 חדרים, ענקית + ג בטאבו 

+ נוף! מפתחות במשרד! 
"תיווך קזן" 058-3254090, 
_____________________________________________)05-05(רחלי. 054-8420522, דבורי

 בלעדי! למבינים! ברשב"י 
המבוקש! 3 חדרים + מרפסת 

מסלון + מחסן + אופציה! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך קזן" 

054-8420522)05-05(_____________________________________________

 0% עמלה למוכרים נכס!! 
הזדמנות פז למוכרם בבאר-

שבע, ללא עמלה!! לפרטים: 
_____________________________________________)05-05(אור-לנכס, 08-6231416

 מבחר דירות בבאר שבע 
במחירים שפויים ומתאימים 

לכל כיס! משה,
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 באליהו הנביא, דירת 
גן, 4 חד', 98 מ"ר, משופצת 

עם גינה בטאבו, קרובה 
לאוניברסיטה, במחיר: 

765,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, אזור 
הסטודנטים, דירת גן, 3 חד' 

עם גינה מרוצפת, סורגים 
ומטבח משודרג, 650,000 

ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, 100 
מ"ר ברחוב סנהדרין, מושכרת 

2,000 ש"ח, רק 575,000 
ש"ח. משה, 054-3255667. 

_____________________________________________)05-05(אבני דרך, 08-6901033

 בתלמוד, 3חד', משופצת 
מדהים, הכל חדש, מרוהטת 

ומושכרת ב- 2,750 ש"ח 
לשנה וחצי, 600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(אור-לנכס, 050-9500075

 ליד המכינה לאוניברסיטה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

מרפסת, משופצת, 720,000 
ש"ח. אור-לנכס,
050-9500075)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים ברחוב 
הראל )שכונה ו' החדשה( 

במחיר מציאה, רק 540,000 
ש"ח. משה, 054-3255667. 

_____________________________________________)05-05(אבני דרך, 08-6901033

 ברח' סיני-מצדה, וילה דו-
משפחתי, 6 חד' + 2 יחידות 
להשכרה, 3,100,000 ש"ח, 

בלעדי תיווך יעקב,
054-4901948)05-05(_____________________________________________

 בבית-שמש למכירה 
בהדמנות ברח' הרצל באזור 

מתחרד, כ- 25 מ"ר + אופציה 
לתוספת, מחיר מציאה, 

450,000 ש"ח. תיווך,
052-2604463)05-05(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, בלעדי. 
_____________________________________________)05-05(תיווך יעקב, 054-4901948

 מציאה! בהרצל מרכזית, 
כ- 5 חד', ק"ב ואחרונה, 

מיידית, לל"ת, 1,180,000, 
_____________________________________________)05-08ל(050-4175491/2

 בהרב שך, 4 חד', 
ק"א + מעלית. ***בר' 
שך, 2 חד', משופצת, 

1,360,000 ש"ח. 
***במינץ, 4 חד' כחדשה 

+ מעלית, 1,750,000 
ש"ח. "יאיר נדל"ן"

,052-7172628
052-76333978)05-05(_____________________________________________

 למביני עניין, בדניאל, 
3 דירות חדשות בטאבו 

אחד, )בנין לא חדש(, 
2 דירות 3 חדרים + 

5 חדרים גדולה, בניה 
איכותי ומשודרגת, רק 
4,100,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 053-3357316

 מוכר דירה? הכוונה ויעוץ 
מקצועי במכירת הנכס שלך! 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

 ברמבם, ענקית, 110 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, לשיפוץ, 
1,950,000 ש"ח מפתח ב- 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור אשל-אברהם, ק"ב 
+ מעלית, 130 מ"ר, מחולקת 
ל- 80 מ"ר, ו- 50 מ"ר, חזית, 

3 כ"אט, מפתח ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 בלעדי באבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, 3-2 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 באברמסקי, 4 חד', 
מעלית, סוכה, חזית + 2 
יחידות דיור מרפסות גג, 

2,430,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-7472222)05-05(_____________________________________________

 במיקום מעולה!!! 
בקרבת שיכון ג'!!! דירת 
גן 4 + חצי!!! גדולה!!! 

מעוצבת ע"י אדריכל 
ומפוארת ביותר!!! + 

חצר + המון תוספות!!! 
"אלוני נכסים"
052-7610603)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבניה, 
4.5 חד', מ- 1,800,000 

***להשקעה!!! 
מפוצלת ל- 3 יח"ד 
מושכרת ב- 6,000 

ש"ח לפני פינוי-בינוי, 
1,450,000. "יאיר נדלן"

,052-7633978
052-7172628)05-05(_____________________________________________

 באיזור נורדאו, 2 חד', 
משופצת + אופציה 
גדולה, 1,150,000. 

***באוסשקין, 3 
חד', משופצת + גג, 

1,270,000 ש"ח. "יאיר 
נדלן" 052-7633978, 

052-7172628)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה', דירות 
2,3,4 חד', משופצות 

ומיידיות ועוד מבחר דירות 
ברחבי העיר ובפרדס כץ 

)דרושים עוד דירות!!( 
"יאיר נדלן"

052-7633978)05-05(_____________________________________________

 דירות למגורים או 
להשקעה בצפון באזור 

ה- 500,000 ש"ח.
058-7878784)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בטרומפלדור, 
60 מ"ר, מחולקת ל- 2 

יח"ד, אופציה בגג, 
.1,300,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בהרצוג, דו מפלסי, ק"ג, 
מעלית, משופצת + יחידה, 

בהזדמנות בי.א נדל"ן,
054-8462882)05-05(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,050,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה, בית פרטי, 
400 מ"ר בנוי, 350 מ"ר מגרש 
+ בריכה בקומה -1, מפוארת, 
חדשה + גג + גינה + חניות, 

8,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בהר-שלום, דו-
משפחתי, 500 מ"ר, 6 

מפלסים, 12 חד', כניסה 
פרטית חניה גדולה 
+ אופציה לחלוקה, 

6,900,000 ש"ח ל- 3 
דירות. חמד נכסים,

053-3357316)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
פנטהאוז 170 מ"ר, ק"ד 

+ מעלית + הצמדת הגג 
בטאבו, מפרט עשיר, קבלן 

אמין, 3,250,000 ש"ח, גמיש. 
א.פנחסי,

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת גן, 4 חד', 
100 מ"ר + חצר פרטית 70 

מ"ר, משופצת כחדשה, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט, דופלקס 6 חד', 
3+3, 150 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית 
+ חניה )מעלית בתכנון(, 

2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, דופלקס 
6 חד', 220 מ"ר ענקית, 

משופצת מהיסוד, ק"ד + 
מעלית, נוף מרהיב, 4 כ"א, 

חזית + מלעית + חניה, 
3,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בבירנבוים, דופלקס, 5.5 
חד', 4+1, 180 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, משופצת 
כחדשה, מתאימה לחלוקה, 

חזית, 2,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בר' עקיבא, דופלקס 5 
חד', 140 מ"ר, קג' + מעלית, 

עורף, נוף פתוח, משופצת, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס 7 
חדרים ענקית, כ- 230 

מטר בטאבו באזור חרל"פ, 
קומה 4 + מעלית + חנייה, 
שכנים שקטים, אזור יוקרתי, 

3,000,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב, 054-5500263

 בשיכון ג' - דופלקס 
4 חד', ק"ג, 100 מ"ר + 

סוכה ומרפסת שמש, 
משופצת כחדשה, 

אפשרות להרחבה, מיקום 
מעולה. אפיקי נדלן בועז,

052-3500040)05-05(_____________________________________________

 מציאה!!! בר"ע/ירושלים, 
5ח', ק"א, 100 מ"ר, עורפית, 

1,825,000 ש"ח.
"נדל"ן כהלכה"

055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 5 ענקית, 
מפוארת, יפהפיה, 140 מ"ר, 

ק"ג, כל הקומה סלון ענק, 
2,700,000 ש"ח, גמיש. "אפיק 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 באזור לנדא, ק"ב, חזית, 
5ח', מושקעת + מטבח פסח 
+ מחסן + חניה, 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)05-05(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בקובלסקי, 6 חד', 
קומה נוחה, חזית, משופצת, 

1,800,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, 5 חד', 
גדולה, משופצת ויפה + 

מחסן, 1,950,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("אלמוג נכסים" 054-8483810

 מציאה!! א.קריית-הרצוג, 
5 חדרים, כ- 100 נטו + 

מ.שמש מקבלן - אמין, אכלוס 
כ- 6 חודשים, 1,550,000. 

_____________________________________________)05-05(תיווך, 052-5222690

 דירת-פאר בבלעדיות 
במימון )ליד ביהכנ"ס הגדול(, 6 
חדרים, 160 מ"ר, ק"ב, חזית, 

נוף, 3 כ"א, 2 מרפסות, ממ"ד 
הרחבה, 3,950,000 ש"ח, 

גמיש. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

 בשחל בבניין חדש, 
פנטהאוז 6 חד' מפואר, כניסה 

מיידית, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 7 
חד' נדירה, 215 מ"ר במפלס 
אחד, 4,000,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 במקובר בבנייה, דירת 
7 חד', אפשרות לחלוקה, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ביצחק-שדה ברביעייה, 
דירת-גן, 150 מ"ר בנוי + 
150 מ"ר חצר, כ.פרטית, 

3,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 באמצע בנייה במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', חזית 
+ מרפסת, 3,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!! ברבנו-תם, 
פנטהאוז 5 חדרים + 
מרפסות 4 כ"א + גג 
צמוד - בטאבו, ק"ד 
+ מעלית עד הבית 
- חניה, 2,990,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות! 
בהזדמנות! ברוזובסקי, 5 

חד', משופצת, מרפסת 
שמש, מחסן, 120 מ"ר, 
2,460,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 בלנדא, 5 חד', 125 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה + 

מחסן 10 מ"ר, מצב מצוין, 
חזית. מ.שמש, 2,700,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 במינץ, ק"ד + גג בנוי, 
8ח', חניה, מצויינת לחלוקה. 

"נדל"ן כהלכה"
055-66-88-111)05-05(_____________________________________________

■ 5 חד' עם סוכה גדולה 
כחדר, בצייטלין, בבנין 

חדיש+מעלית, ק"א, 3 
כ"א, אופ' לתוס' של 20 

מ' עם אשורי  שכנים, 
משופצת ומאווררת, 

2,100,000 בלעדי, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב  03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■מעולה לנכה ולמבוגרים, 
ברח' חברון 6 חד', 150 מ' 
בתוספת מרפסת 50 מ', 

כניסה לדירה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו +סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באזור רמבם, דירה 
בק"ב, ענקית 100 

מ', חזית, 3 כ"א, ניתן 
לחלוקה, לא משופץ, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ'+יחידה 
2 חד', 30 מ'+יחידת 

חדר, הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,400,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ באדמורי שץ מציאה 
6.5 חד' ק"ב עם מעלית 

145 מ' משופץ וחניה 
2,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 6.5 + 
י.הורים, חדשה, ניתנת 

לחלוקה, 1,980,000, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת, 054-6541760

■הורדנו את המחיר, 5 
חד', חדישה, ברח' 

שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,325,000 
ש"ח, גמיש, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 מציאה, ברח' כהנמן 
באזור רח' שפירא 5 חד' 
עם מעלית 140 מ', ק"ג 

משופץ עם טאבו 
משותף, 1,900,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב 

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירה חדשה ומשופצת 
שמחולקת ל- 2 דירות 
המכניסה 7,000 ש"ח 

)2511(. "אלעד נכסים" 
03-9088872)05-05(_____________________________________________

 במיקם מבוקש מאוד, 
3 חד' + גג בטאבו לבניה 

של 70 מ', רק 1,370 
ש"ח )2656(. "אלעד 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-9088872



ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ בצירלסון 4 חד', 
ק"ק, כניסה פרטית, 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

2,000,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' אשל אברהם 
ברבעיות, בק"ק, 105 
מ', 3.5 חד', + יחידה 

להשכרה, + חצר פרטית, 
90 מ', 2,400,000 

ש"ח בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

טבריה

דימונה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,550,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' בלוי,ליד רח' 
קוטלר, מרכזית 

ושקטה, 2.5 חד', חזית, 
בקומה 1.5, 1,450,000 

ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ ברח' הרב קוק השקט, 
3.5 חד', )ניתן בקלות 

להפוך ל4 חד'( ק"ב, עם 
מעלית וחניה, עם אופ' 
להרחבה, 1,800,000  
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי, דירת 4.5 חד', 
עורפית, ק"ב, 100 מ"ר, 

סוכה, מזגנים, חניה, 
מטבח מסודר, כיווני אוויר 
צפון-מזרח, כניסה בראש 

חודש תמוז תשע"ז, 
1,640,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 בקרית הרצוג ברח' 
קובלסקי 9 א', דירת 

3.5 חד', לחזית, ק"א 
על עמודים, 75 מ"ר, 

מעלית, חניה, דוד"ש, 3 
מזגנים, מסורגת, פלדלת 

עם אפשרות להרחבה, 
זקוקה לשיפוץ, לכניסה 

מיידית, 1,480,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 חייבת להמכר! לל"ת, 
במרפדס כץ, בשלמה בן 
יוסף, מושקעת במיוחד, 
4 חד', ק"א, בניין חדיש, 

סוכה, מעלית וחניה, 
1,530,000 ש"ח, גמיש, 

052-7678102)04-07(_____________________________________________

 בפ"כ, הרצל - השניים, 
ק"ב, 2.5 חד',ללא תיווך, 
משופצת, חזית, סוכה, 

_____________________________________________)04-07ל(1,250,000, 050-7970931

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, 
למרכז העיר ולמרכז 

המסחרי 117 מ' 
משופצים עם מחסן 

וחניה, ק"7 2,200,000  
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל כחמישה 
חד', 110 מ"ר, יפה, מושקעת, 

חניה, מחסן, לל"ת,
_____________________________________________)05-06ל(052-7673723

 בשיכון ה', קרוב להשומר, 
4.5 חד', 100 מ"ר, ק"א + 

חניה, 3 כ"א + מחסן 8 מ"ר 
בטאבו נפרד, ניתן להרחיב 

ל- 80 מ"ר, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך, 
מרכז, 4 חד' + מרפסת 
סוכה 15 מ"ר, 105 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, חזית, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + יח' דיור 
+ משרד, סה"כ 140 מ"ר 

בבירנבוים/עוזיאל, ק"ב, 
מעלית, נוף, משופץ,

052-7691732)05-08(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
ואיכותי, 4ח' בבניה הכחל 

מ- 1,850,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 באזור בעל-התניא, ק"ג, 
כ- 4ח', 85 מ"ר + חצר, 

1,980,000 ש"ח, מיידי, מפתח 
ב- "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)05-05(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 
4ח', ק"א, חזית + מעלית + 

חניה, 2,000,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 באזור דונודלו, כ- 4, 
מושקעת, ק"א, חזית + 

מרפסת גדולה, 1,950,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

03-5791514)05-05(_____________________________________________

 בגולומב בבניה יוקרתית, 
4.5ח', ק"א, חזית, 2,050,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)05-05(_____________________________________________

 בשלוש השעות 
בבניה מתקדמת, דירות 

4 חדרים מפוארות, 
1,600,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 ביצחק ניסים! 4.5 
חדרים, ק"א, שלושה 

כ"א + מעלית + חזית 
+ אופציה ממשית, 

MS .2,000,000 נדל"ן, 
,053-3134258
054-8541118)05-05(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)05-05(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 4 חד', חדשה, 
100 מ"ר + מרפסת ענקית, 

קומה נוחה, חזית, הזדמנות!! 
)מזומן(. נדלן הקריה,

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברב קוק, 
3 חד' )ניתן להפוך ל- 4 חד'(, 

ק"א, חזית, משופץ, סוכה 
##בשבזי, כ- 112 מ"ר, ק"ב, 

סוכה, חזית. תיווך,
050-4144602)05-05(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 4 חד', 
גדולה, יפה, משופצת 

ומושקעת ברמה גבוהה, 3 
כ"א טובים + חניה בטאבו, 

1,720,000 ש"ח, גמיש, 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" 

058-7878784)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

משופצת חלקית, מיידי. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בדנגור קרוב 
להמכבים, דופלקס 

מפואר, 4 חד' + מרפסת 
30 מ"ר + סוכה. 'אפיקי-

נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדול 

הוחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בתחילת-בנייה בגולומב, 
דירת-גן 4 חד' + גינה ענקית, 

2,400,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 באיזור עמק-יזרעאל דירות 
4 חד', 105 מ"ר + חניה, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בחגי, 4 חד' גדולה 
ושמורה, חזיתית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בטאבו, קומה 
ד' בניין מפואר ברבנו אשר, 
מרווחת עם תכנון אדריכלי, 
מושקעת, נוף מהמם לים 

ולמגדלים + מעלית + חניה, 
2,050,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בהדמנות בבעלי 
מלאכה, 4 חדרים, קומה 

2, מרווחת, 90 מ"ר + 
מעלית וחניה, חזית, 

1,850,000 ש"ח. חמד 
נכסים,

053-3357316)05-05(_____________________________________________

 בבן עזאי, 4 חד', 
מתוכם 2 קטנים + 2 יח' 

מושכרות + מפרסת, 
2,400,000 ש"ח. התיווך 

החרדי,
058-6151555)05-08(_____________________________________________

 בגבעת רוקח בבניה 
מתקדמת, דירה אחרונה 

בפרוייקט 4 חדרים, 
גדולה + מרפסות 

שמש, אפשרות להפוך 
ל- 5 חדרים בקלות, רק 

ב- 1,750,000 ש"ח. להב 
נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בבנייה מתקדמת 
בשלוש השעות בבניין 

יוקרתי ומפואר, 2 דירות 
אחרונות, כ- 105 מ"ר, 

רק ב- 1,550,000 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד' מרווחת 

ומושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, חדרים מרווחים,

054-9422194)05-05(_____________________________________________

 בעוזיאל בבניין חדש, 
3 חדרים, כ- 80 מ"ר 

במצב מצוין, ק"ד, 
מעלית, 1,520,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, 3 חד' + 50 
מ"ר רצפה מוכנה להרחבה. 

_____________________________________________)05-05("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 באברבנאל, 3.5 חד', 
משופצת + סוכה, 1,300,000 
כולל התיווך!!! מיקום מרכזי 
_____________________________________________)05-05("צ'מפיון-נדל"ן" 053-3121812

 בבירנבוים, 3.5 חד', 103 
מ"ר, מחולקת ל- 3.5 חד', 
70 מ"ר + יחידה 33 מ"ר 
מושכרות ב- 6,700 ש"ח, 

משופצת מהיסוד, חזית, ק"ק, 
מוגבהת, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור גבעת רוקח, 3 
חד', 66 מ"ר, ק"ד + מעלית 

,מצב חדש, 1,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 ביהודה הנשיא, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ב, אחרונה, א.בגג בטון + 

רשיון לבניה 3 כ"א, 1,900,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!! במינץ, 3ח' 
ק"ב, כ- 70 מ"ר, משופצת 

מהיסוד. "נדל"ן כהלכה"
_____________________________________________)05-05(055-66-88-111, דוד

 בסוקולוב, 3ח', 70 מ"ר, 
מרווחת, ק"ג, חזית, משופצת, 

1,475,000 ש"ח.
"נדל"ן כהלכה"
050-414-1926)05-05(_____________________________________________

 באזור ביאליק בבנין 
איכותי, 3ח' + מרפסת, ק"א, 
חזית בבניה, 1,320,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)05-05(_____________________________________________

 ברב קוק, דירת 
3.5 חדרים, משופצת, 
גדולה, חזית, קומה 1, 
1,595,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 בטבריה, 3 חדרים, 
קומה 2, גדולה, 

1,520,000 ש"ח. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
אופציה ענקית )שכנים בנו(, 

1,400,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 גניחובסקי, 3 חד' + 
חדר סוכה, כ- 77 מ"ר, רק 

1,375,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 75 
מ"ר, משופצת, קומה נוחה, 
חזית, רק 1,355,000 ש"ח, 

סופי!! נדלן הקריה,
054-8472222)05-05(_____________________________________________

 בבניה, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
1,400,000 ש"ח. נדלן הקריה, 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3 חד', מחולקת 
ל- 2, 70 מ"ר ביחד, ק"ק, 
1,600,000, בלעדי תיווך 

_____________________________________________)05-05(עוצמה, 052-7654346

 ביהושע, 3 חדרים, 86 
מ"ר, ק"ג, נוף, 1,570,000 

ש"ח. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בהמכבים, 
3.5 חדרים, תוכניות 

לבניית כ- 70 מ"ר 
נוספים. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)05-05(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חד', משופצת + היתרי 
בניה ל- 45 מ"ר. 'אפיקי-

נדלן-בועז' 
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בגניחובסקי, 
3 חדרים, 65 מ"ר, 

אופציה לבניה בצד ובגג, 
.1,290,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי, 3 
חד', מושקעת, אופציות 

גדולות בגג ובצד.
'אפיקי-נדלן-בועז'

053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, מרווחת, 
3.5 חדרים, ק"ג, בנין חרדי 

בהזדמנות בי.א נדל"ן,
054-8462882)05-05(_____________________________________________

 קיבלנו היתר! בגולומב, 
דירות 3 חד' אחרונות, 

1,600,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בתחילת בנייה בגולומב, 
דירת-נכה, 3 חד' + גינה 
גדולה, 1,600,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 לקראת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 

1,450,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד', אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,150,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטבריה, 3 
חד' גדולה, חזיתית, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור - בעלז, 3 
חד' + אופציה ממשית ל- 40 

מ"ר, 1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהרצוג 3.5 
חד' + יחידת הורים, 75 מ"ר 
+ אופציה, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3.5 חד', 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 

יפהפייה, 2,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בישעיהו, 3.5 חד' 
משופצת מהיסוד, קומה 

אחרונה + אופציה, 1,660,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח' 
בז'בוטינסקי, עורפית לב"ב 

משופצת מהיסוד + 15 מטר 
סוכה, 1,370,000. תיווך 

_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב, 054-5500263

 בגניחובסקי מציאה! 
דירת 3.5 חד' מדהימה, 
אופציה ענקית לבניית 

יחידת דיור + מקום 
לסוכה. "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(בועז" 052-3500040

 בלעדי!! בהראשונים, 
3 חדרים, גדולה, 80 מ"ר, 

מסודרת, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, 1,520,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור 
בבניין חדש, 3 חדרים, 
מושקעת מאוד, חזית, 

76 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-דיור, כ- 30 מ"ר, 

חדשה, מושכרת, ב- 
)2,400ש"ח(, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
מחולקת, כ- 75 מ"ר, 

מכניסה כ- 5,500 ש"ח 
נטו + יציאה לגינה + 
היתרי בנייה 23 מ"ר, 

ב- 1,395,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 050-4177750

 חייבת להימכר!! 
בקריית-הרצוג, 3.5 חדרים, 

ק"א, 3 כ"א, כ- 75 מ"ר 
+ אופציה כ- 65 מ"ר, 

052-5222690 .1,370,000)05-05(_____________________________________________

 בפרדס-כץ, 3ח', משופץ, 
חזית, הרחבה בגג ובצד, 

1,250,000 ש"ח. "בית טוב"
054-8436035)05-05(_____________________________________________

 בר"ע-השומר, 3.5 
חד' גדולה, במצב מצוין, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 3 חד', 
משופצת ויפה, חזיתית, ק"א, 

1,570,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בהשלושה, 3.5 חד' 
יפה + מעלית, בניין חדיש, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', ק"ג 
ואחרונה משופצת קומפלט, 
40 מ"ר, 1,130,000, בלעדי 
_____________________________________________)05-05(תיווך עוצמה, 052-7654346

 באזור השלושה, 2.5 חד', 
יפה ומסודרת, כ"א טובים, 
1,350,000 ש"ח. "אלמוג 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8483810

 באזור הרב קוק, 2.5 
חד', מסודרת + א.להרחבה, 

1,220,000 ש"ח. "אלמוג 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 054-8483810

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,230,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז, 2.5 
חד', ק"ג, מפוארת, 

אופציה יפה בגג.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 באבוחצירא, 2.5 
חד', ק"ק + חצר, מיידי, 

מפתחות במשרד, 
.1,200,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
053-2764220)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח' בפ"כ, 
קומה ב' + אופצייה קיימת 
ל- 2 חדרים, אזור מתחרד, 

1,200,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' בר"ע, 
עורפית לא משופצת, קומה 4, 
כ- 60 מ"ר, 1,200,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בסמטת-רחל, 2 חד', 
70 מ"ר, ק"ק, חזית 

פתוחה.
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)05-05(_____________________________________________

 בויז'ניץ, 2.5 חד', 45 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד 

+ חניה, 1,200,000 ש"ח. 
*בשיכון ג', 2 חד', 50 מ"ר + 

אישור לעוד 25 מ"ר, משופצת, 
1,550,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)05-05(_____________________________________________

 בלעדי! בפרדס כץ אזור 
מצוין, 2 חד', 50 מ"ר + רשיון 

ביד לבניה בגג 46 מ"ר, גג 
בטון, ק"ב, אחרונה, משופצת, 

1,320,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 2.5 
חד', 50 מ"ר, ק"א, 

משופצת, 1,350,000 ש"ח. 
*בגרשטנקורן, 2.5 חד', 60 

מ"ר, ק"ב, 1,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(א.פנחסי, 03-5799308

 בברוט, 2, משופצת 
+ א.הרחבה גדולה, ק"ג, 
1,150,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 בלעדי ז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חד', קו', קרקע 

עורפי, 1,190,000 ש"ח, גמיש. 
,077-2050410

 ,050-5750880
_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 חד' 
+ הול 60 מ"ר, ק' ב' ואחרונה, 
חזית, 1,140,000 ש"ח, גמיש. 

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בפלמ"ח, 2.5 חד', קומה 
ב' ואחרונה, כ- 60 מ"ר, 
1,230,000. נדלן הקריה, 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדב הוז, 2.5 חד', 65 
מ"ר, דירה מושקעת, 

אפשרות בניה בגג, 
2,350,000 ש"ח. אפיקי 
_____________________________________________)05-05(נדלן בועז, 052-3500040

 בטבריה, 2.5 חדרים 
+ מרפסות, ק"ב, 
כ- 70 מ"ר, חזית, 
מיידי, 1,500,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 96, חדר 
וחצי, משופצת, ק"ק, 

מפרטי, 870,000 ש"ח, 
_____________________________________________)05-08(לל"ת, 052-3340689

 מציאה החודש - דירת 2 
חדרים שהפכו ל- 3, משופצת 

רק 295,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, ענקית 
בקומה ב', מחיר מציאה, 
רק 425,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 בדימונה 3 חד', ק"א, 
ממוזגת, מושכרת ב- 

1,500 ש"ח, 345,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית, 

050-4199643)05-05(_____________________________________________

 בדימונה, 3 חד', 
משופץ, מרוהטת וממוזג, 
מושכרת ב- 1,700 לשנה, 
ב- 360 אלף. תיווך ברכת-

_____________________________________________)05-05(הבית, 050-4199643

 בדימונה, 3.5 חד', 
ק"ק, 100 מ"ר ליד 

הישיבה, 590,000 ש"ח. 
תיווך ברכת-הבית,

050-4199643)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, משופצת 
ויפה, 380,000 ש"ח. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 להשקעה בבן-צבי, דירת-
גן, 3חד', משופצת, 600,000 

ש"ח. יוסף, 050-6733375 
_____________________________________________)05-05()תיווך הכהנים(

 להשקעה בברנר, 4.5 חד', 
נדירה, מרוהטת קומפלט, נוף 
ומחסן, 600,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)05-05(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 בקריית-שמואל, דירת-גן, 
5 חד', חדשה ומטופחת, 

אופציה לבנייה, 1,050,000 
ש"ח. יוסף, 050-6733375 

_____________________________________________)05-05()תיווך הכהנים(

 להשקעה באלחדיף, 3.5 
חד', 90 מ"ר משופצת, נוף 

ומעלית, 600,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)05-05(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 להשקעה בדוד-המלך, 
3 חד' + אופציה לבנייה )גג 

קיים(, 500,000 ש"ח. אליהו, 
_____________________________________________)05-05(050-4770020 )תיווך הכהנים(

 להשקעה באוהל-יעקב, 
4 חד', 95 מ"ר, מסודרת + 

אופציה 680,000 ש"ח. יוסף, 
_____________________________________________)05-05(050-6733375 )תיווך הכהנים(

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-07/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 ברוטשילד, 3.5 חד', ק"ד, 
משופצת, מוארת ומסודרת, 

_____________________________________________)01-04ל(לל"ת, 052-7646819

 במרכז הקריה חרדית, 
דירה נהדרת, 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת - 810,000 ש"ח, 

055-6650570)03-14/17(_____________________________________________

 בשיכון ב' - דירת גן, 
160 מ"ר, 4 חד' + מרפסת, 

880,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)05-05(_____________________________________________

 מציאה! בקרית שמואל, 
4 חד', ק"ג, 570,000 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(053-4102331

 בק. שמואל )ביאליק(, 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

720,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

 מצויין להשקעה! ברחוב 
ברנר, 4.5 חדרים, קומה 3, 

ללא מעלית, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל )ביאליק(, 
3 חד', 80 מ"ר, מסודרת, 

580,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)05-05("רימקס" 050-2442446

ירוחם
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת 4 חדרים, משופצת 
ויפה ברחוב החרדי )ההגנה(, 

במחיר מציאה. משה, 
054-3255667. אבני דרך, 

08-6901033)05-05(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, משופצת 
ויפה, רק 358,000 ש"ח. 

משה, 054-3255667. אבני 
_____________________________________________)05-05(דרך, 08-6901033

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

 

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-27/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

+5 חדרים

קריות

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

עסקים

 השקעה ריווחית בי-ם ע"פ 
היתר עסקה, 50,000 ש"ח 
+ בטחונות, משעה 14:00, 

_____________________________________________)52-05/17ל(053-9520552

2-2.5 חדרים

 דירות במחירי מציאה, 
ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 

שרות בהנהלה חרדית, 
052-7644050)54-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

ירושלים

נתיבות

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 5 חד' 
+ חצר גן 5 חד' + חצר גדולה 

בשכונה איכותית, 700,000 
ש"ח בלבד! למהירי החלטה! 
_____________________________________________)01-10(תיווך בית יוסף, 054-8476888

פתח תקווה

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חד' + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-09/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

 יח"ד מקסימה ומרהוטת 
בז'בוטינסקי, חזית לרמב"ם, 

_____________________________________________)02-05ל(ב- 2,450 ש"ח, 052-7660172

 ברח' רימון, 2.5 חד' 
גדולים ויפים, ק"ב, מוארת, 

כיווני אוויר טובים, כניסה 
_____________________________________________)02-05(מיידית! 054-4225158

 בגני גד, יח"ד כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת, מוארת, 

050-7231178)02-05(_____________________________________________

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)02-05(לציבור הדתי, 050-5766979

 בארצות הברית 
השקעות עם תשואה 

גבוהה ע"י חברה ותיקה 
ואמינה  ש. מאירוביץ

03-5781925
052-5544140)36-36(_____________________________________________

דופלקסים

 ברמות 06, 6 חד' 
+ נוף + מרפסת, 3 

כ"א, מטופחת, כניסה 
פרטית + מחסן גדול, 

)א.ליחידה(,
058-6000650)03-06(_____________________________________________

 בהזדמנות בעין 
שמש, 4 חד', 140 מ"ר, 

חניה בטאבו, מרפסת 
+ מרפסת שמש, 

,2,250,000
054-2000089)03-06(_____________________________________________

 בשיכון ה', יחידת דיור 
משופצת ריהוט חלקי 

כולל ארנונה, 2,300 
ש"ח, מיידי,

050-8620450)03-06(_____________________________________________

 בהרב קוק, 1 חד', 
מרוהטת, משופצת, נקיה, 

יפה, מתאים רק לבודד! מה- 
1-3-17, לפרטים:

054-5634160)03-06(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב עמרם 
גאון 3, ללא תיווך,

052-7505847)03-06(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)03-04ח(מבוגרת. מיכל, 050-5952474

 מינימרקט, מוניטין, כ- 12 
שנה, בציר מרכזי במרכז!!! 

שכירות נמוכה, מחזור 
כ- 350,000 ש"ח, ריווחי, 

_____________________________________________)03-05ל(052-3267692

פנטהאוזים ודירות גן

צפת
 בשכונת מנחם בגין, 
דירה מושקעת ברמה 

גבוהה, 5 חד' + יח' דיור, 
נוף מדהים.

_____________________________________________)04-07(050-3690303 - לל"ת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

רמת גן
 ביונה 31, 4.5 חד', 
ק"ג, ללא , חניה, סלון 
גדול, מתוכננת מצוין,

050-8317377)04-07(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)04-05ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירת לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)04-05ח(בערך, 052-3595314

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה(, בבני-ברק 

_____________________________________________)04-05ח(ובסביבתה, 052-7396092

 מציאה!! בטבריה 
להשכרה/מכירה בניין 

צימרים 28 חדרים, כולל 
מיזוג וציוד להפעלה 

_____________________________________________)04-07(מיידית, 050-6921233

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

עסקים

לחברה ירושלמית 
בתחום הטכנולוגיה הכשרה

(מנויים חודשיים)
דרוש שותף/משקיע

053-9638240

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

2-2.5 חדרים
 דירת 2 חדרים, בבניין 

מעבר שיפוץ כללי, רק 
320,000 ש"ח. משה, 

054-3255667. אבני דרך, 
08-6901033)05-05(_____________________________________________

 בנווה יעקב, מבחר 
דירות 2,3,4 חד' במחירים 

סבירים! תיווך משה, 
,054-9388085
077-4003009)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! בהר שמואל 
)צמוד לירושלים( וילה 

מושקעת 10 חד', 450 מ"ר 
בוני על חצי דונם מגרש + 
קומה נוספת 100 מ"ר עם 
הכנה ליחידות השכרה + 6 
מרפסות, רק - 4,750,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)05-05(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 100 מ"ר נטו, נוף, 
כ"פ, משופצת ברמה גבוהה, 
במורגנטאו, 2,150,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, כ"פ, אופציה 60 מ"ר 
בגג, 2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, נוף, 

גישה נוחה, כ"פ, חצר פרטית, 
2,520,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

 בגבעת זאב, באזור 
מבוקש, דו משפחתי בנוי 220 
מ"ר, נגישות ומיקום מעולים, 
גינה 180 מ"ר, מרפסת לנוף 

ומחסן, 3 יח' דיור מניבות, 
במחיר דירה!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 בגבעת זאב דרום מיידי! 
10 חד', כולל 2 יח' דיור ואופצ' 
לשלישית, גינה 200 מ"ר לנוף 

פתוח, חניה ענקית במחיר 
שאסור לפרסם! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 שמעון הצדיק פ.חותם 
דופלקס 175 מ"ר מחולק 
ומושכר חייבת להימכר! 

תיווך מא"ש,
058-3282555)05-05(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה בארזי הבירה, 

140 מטר, דו מפלסי, 5 
חדרים + יחידת הורים + 
גינה + חצר 30 מטר + 
מחסן 15 מטר, מרווחת 

ונוחה, מיקום מצויין, 
4,200,000 גמיש,

052-7118508)05-05(_____________________________________________

 Apartment in Arzei 
 Habira, 140 meters,

 duplex, 5 rooms +
 parents unit + garden

 + 30 meter yard +
 15 meter storage

 room, spacious and
 comfortable, great

 location, 4,200,000,
flexible, 052-7118508)05-05(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
ת.ב.ע ל- 8 מ"ר ולמרפסת, 

משופצת, 3 כיוונים, ק"ב, ע"י 
משכן-שרגא! 1,940,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 050-9051355

 מיידי! בגבעת זאב, קוטג', 
אבן! 6 חד', ענק + פ"א, חצר 
גדולה ומרפסת סוכה 60 מ"ר 
לנוף, חניה מקורה ומחסן 14 
מ"ר למשרד, במחיר מפתיע! 

תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 בקריית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@pefectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

 גבעת זאב משה"ב, 
אבן! פנטהאוז במחיר דירה! 
5 חד', מרווחת + מרפסות 

סוכה לנוף, ק"ג, מעלית שבת, 
יח' הורים, הסקה, כל הצעה 

תישקל!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 אין מחיר כזה! גבעת 
זאב, במתחרדת, דירת גן, 
5 חד' + חדר אוכל, מחסן 

וגינה, 80 מ"ר, קרוב לכל דבר, 
מיידית! אסור לפספס!!! תיווך 

מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 בית ישראל - מיקום 
מעולה, 4 חדרים, 

משופצת, 3 מרפסות, 
רציניים למכור! תיווך 
_____________________________________________)05-05(מא"ש, 058-3282555

 ברמות א': 4 חד' 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית עלוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)05-05(תיווך הכוכבים: 050-9051355

 גבעת זאב מרכז, כניסה 
פרטית לדירת גן, 4 חד' + גינה 
חצר היקפית + יחידת דיור 2.5 

חד', ק"ק, בבניין קטן, מרכזי 
ושקט, גישה נוחה, במחיר 

קטן!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
בבניין מרכזי ושקט, 4 חד' 

+ חדר אוכל, מרווחת, ק"א, 
משופצת, כולל הסקה 

ושטופת שמש, במציאה!!! 
תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 3 חד' בדוב בר יקר 
)נווה יעקב(, ק"ג + 

אפשרות הרחבה בגג. 
תיווך משה,

,054-9388085
077-4003009)05-05(_____________________________________________

 בקטמון הישנה, 4 כיווני 
אוויר! בבית ערבי דו קמתי, 3 
חד', 85 מ"ר + מרפסת 25 
מ"ר, לשימור, ק"א ואחרונה, 

מגרש 495 מ"ר, בחלקה 
זכויות בניה בשיעור 75%, 

המבנה כלול בתוכנית תמ"א 
38. תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 גבעת זאב במתחרדת, 
אבן! 3.5 חד', 90 מ"ר + 
מרפסת סוכה גדולה לנוף 

פסטורלי ושקט, מחסן, ק"ב, 
הסקה וממ"ד, חובה לראות! 

תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)05-05(_____________________________________________

 להשקעה, מיקום מעולה, 
ק"ב מתוך 2, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, רק 610,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 להשקעה, ק"ד, 112 מ"ר 
)ניתנת לחלוקה(, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, רק 560,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 להשקעה - מציאה 
גדולה - חייבת להמכר, קומה 
שלישית, .35 חד', משוכרת 
1,800 ש"ח לזוג חרדי, רק 
590,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)05-05(הצבי, 052-5253470

 להשקעה, קרובה 
לקהילה, ק"ב, 2 חד', מושכרת 

ב- 1,650 ש"ח, רק 485,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי,

052-5253470)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות!! בלעדי, 
במרכז, מחולקת ל- 2, 

משופצת, 90 מ"ר, 
1,150,000. מ.כהן 

_____________________________________________)05-05(נכסים, 052-7684074

 בעצמאות פנטהאוז, 5 
חדרים, משופצת + מרפסת 
70 מ"ר מהסלון + אופציה. 
_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)05-05(_____________________________________________

 בגבעת שמואל הוותיקה, 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בשכונת חן הצפון, דירת 
גג, 5.5 חדרים, מרווחת מאוד. 

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בעמינוח נחמיה, דירת 
דופלקס, 4 חדרים, קומה 
ראשונה, 100 מטר. אנגלו 

_____________________________________________)05-05(סכסון, 03-9301122

 בגבעת-שמואל הוותיקה, 
דירת-גג, 4 חד' + אופציה 

להרחבה. אנגלו סכסון,
03-9301122)05-05(_____________________________________________

 בכפר-גנים ב', 5 חדרים, 
חניה, מעלית, מרפסת וממ"ד. 

_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)05-05(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)05-05(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דירת 
4 חדרים, מרפסת, מעלית 

)שבת(. אנגלו סכסון,
03-9301122)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות ב"גליצנשטיין" 
)כפר גנים ב'(, 4.5 חד' 

מרווחים, 120 מטר, משופצת 
+ מעלית וחניה, פנוי לכניסה 

מיידית, 1,870,000 ש"ח. "בית 
ישראל" - ישראל ריינהולד יועץ 

_____________________________________________)05-05(ומשווק נדל"ן, 054-6401612

 לב האיזור החרדי!! 
סמילונסקי היוקרתי, 3 ח', 

ק"ב, מיידית!! רק 1,160,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 050-4811122

 ברוטשילד/גן הנשיא, 3 
ח' גדולה, כ- 80 מ"ר, ק"א, 
משופצת, 1,270,000 ש"ח, 

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 פרישמן, 3.5 גדולה, ק.1, 
1,330,000 ש"ח,

050-3528252)05-05(_____________________________________________

 בפנקס פינת התשעים 
ושלוש, ק"ג ללא מעלית, 

גג ענק, פינוי מיידי,
_____________________________________________)05-06ל(052-6420120

 "בטרומפלדור" באזור 
החרדי, 3 חד' מרווחים, סלון 
גדול, משופצת, 1,420,000 

ש"ח. "בית ישראל" - ישראל 
ריינהולד יועץ ומשווק נדל"ן, 

054-6401612)05-05(_____________________________________________

 בישמח משה, 3 ח', 100 
מ"ר, ק"א, 1,650,000 ש"ח, 

054-2000089)04-06(_____________________________________________

 ברב הלר המתחרד! 2 
+ חצי, ק"א, חזית, מסודרת 
ויפה, רק 1,170,000 ש"ח, 

050-4811122)05-05(_____________________________________________

 ביוספטל! 2 + חצי, 
משופת מן היסוד! מיידית!! 

רק 860,000 ש"ח,
050-4811122)05-05(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, 2.5 חד', מצויינת, 

אופציה ממשית לבניה, 
מצויינת להשקעה!

050-6925400)05-05(_____________________________________________

 מציאה בדוד אלעזר, 
דירת 3 חד', קומה נוחה, רק 
485,000 ש"ח. נמימי נדל"ן, 

050-3664122)05-05(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשקיע בקריות 
 MS ?ולהישאר רגוע

נכסים מומחים בקריות 
לקניה, חלוקה, תחזוקה 
וכל הבירוקרטיה )הנהלה 

_____________________________________________)05-05(חרדית(, 054-8541118

 בלעדית! בבן שטח! 2 
חדרים, ענקית ומפוארת + 

מרפסת 50 מ"ר לנוף פתוח! 
מיידית! "תיווך קזן"

058-3254090, רחלי.
_____________________________________________)05-05(054-8420522, דבורי

אלעד

 להשכרה טריפלקס 
בחברון 6 חדרים, 3 
מפלסים, משופצת, 

5,800 ש"ח, מיידי. פאר 
הנדל"ן, 03-8084242, 

058-7111860)05-05(_____________________________________________

 מגוון ענק של דירות 
להשכרה בכל העיר במחירים 

מעולים בי.א נדל"ן,
054-8475577)05-05(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירות 3/4 חד' 

מפוארות החל מ- 5,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בחנה סנש, 2.5 חד', 
דירת גן + חצר ענקית 
+ יחידה קטנה 1 חד', 
5,900 ש"ח, משופצת 

ויפה. חמד נכסים,
053-3357316)05-05(_____________________________________________

 דירות להשכרה 2/3/4 
חד' בשח"ל, חדשות ויפות, 

לרציניים בלבד. לא למתווכים! 
_____________________________________________)05-08(מיידי 052-5222670

 בבניין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז מפואר, 10,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)05-05(_____________________________________________

 בסנהדרין )גבול ר"ג(, 
5 חד', מיני - פנטהאוז, 
120 מ"ר + מרפסת 70 

מ"ר, חדש מהקבלן! חמד 
_____________________________________________)05-05(נכסים, 053-3357316

■ ברח' נועם אלימלך, 
דירת גן עם גינה בק"ק, 5 
חד', משופצים, מפוארים 

וגדולים ב- 7,500 ש"ח 
מידי, בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742 
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס, 
5.5 חד', 170 מ"ר, 

7,000 ש"ח. חמד נכסים, 
053-3357316)05-05(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב לוי יצחק, 
4 חדרים, קומה ב', 4,800. 

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 בקובלסקי 9, 3 חדרים, 
משופצת + מזגנים, 3,500 

_____________________________________________)05-06ל(ש"ח, 052-7167969

 בלעדי!! בדניאל, 3.5 
חדרים + הול, משופצת, 

חזית, 4 כ"א, ק"ב, מיידי, 
4,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)05-05(_____________________________________________

 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, 

דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ 
ללא ילדים, 2,700 ש"ח,

054-8425580)05-05(_____________________________________________

 באברבנאל, 2.5 חד', 
45 מ"ר, ק' א', 2,850 ש"ח. 

,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 יחידה חדשה, 2 חד', 
25 מ"ר, ק"5, מרוהטת 

קומפלט, כולל חדר שינה 
ומוצרי חשמל קומפלט, 
דוד"ש, לזוג צעיר ברחוב 

בית-יוסף בשיכון ה', 
3,000 ש"ח, גמיש,

058-3258284)05-08(_____________________________________________

 בא.ויז'ניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה, יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 בלעדי!! באפשטיין, 2 
חדרים, ענקית, 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 3,400 

ש"ח, כ' מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)05-05(_____________________________________________

 בא.ויזניץ, 2 חד', ק"ב, 
חדשה יפיפיה, ממוזגת + הול 
ומטבח לזו"צ, ב- 2,700 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ל(מיידית, 050-4141766

 2 חד' חדשה, מרווחת 
מפוארת, מרוהטת וממוזגת, 

במרכז, 40 מ"ר + סוכה, 
_____________________________________________)05-06ל(052-7152283

2 חד', חדשה כ- 30 מ"ר, 
ברחוב האדמור מקוצק 47, 

מרוהטת, ללא מכונת כביסה.
_____________________________________________)05-08ל(054-3333802

1-1.5 חדרים
 באברבנאל, יח"ד מרוהטת 

וממוזגת, 2,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)05-07ל(052-2578770

 יח"ד יפיפיה, 43 מ"ר, ללא 
ריהוט, במרום שיר, קומה 7, 

2,600 ש"ח, מיידי!
050-5961147)05-08(_____________________________________________

 ברוזובסקי יח"ד 2 חד', 
מרוהטת קומפלט, ק"ק, 

רק 2,450 ש"ח כולל 
ארנונה. חמד נכסים, 

053-3357316)05-05(_____________________________________________

 בגילה )שבו(, 3 חדרים, 
מוארת, כיוונים טובים, קומה 

ג' )לא אחרונה(, מיידית. "תיווך 
דירה לי" - )אלי(,

050-8226337)05-05(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 דירת 5 חד', ק"ד + 
מעלית, חניה, גג פרטי, מיידי, 

050-5281626)05-08(_____________________________________________

 )ללא תיווך(, ביוספטל! 
3ח', ק"ג, מסודרת וממוזגת 

+ דוד"ש - מיידית!! רק 2,600 
_____________________________________________)05-05(ש"ח, 052-3705988

 בלפור, 2 חד', ענקית, 
ק.3, 2,750 ש"ח,

050-3528252)05-05(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בעמישב, 
דירה 2.5 חד', מסודרת צמוד 
לגני הדר, אפשרי מרוהטת, 

_____________________________________________)05-05(מיידי! 050-6925400

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)05-06ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה )לא 
משופצת/הרוסה( בבני-ברק 

_____________________________________________)05-06ח(ובסביבתה, 052-7396092

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)05-06ח(בערך, 052-3595314

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

560,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 למכירה בניין מסחרי 
בירושלים, מושכר ב- 40,000 

ש"ח בחודש, חוזה ל- 10 
שנים, 6,000,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בשכונה ג' בבאר שבע 
למכירה דירה מחולקת ל- 2 

יח' בקרבת אוניברסיטת 
בן-גוריון, מושכרת ב- 680,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 620,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800,

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 למכירה קניון בדרום, 
שכירות חודשית - 195,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800,
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 למכירה בב.שבע בבנין 
מגורים, 15 דירות בנות 2-3 

חדרים. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט. שמאון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

 בב.שבע בשכונת ו' 
החשה, 3 חד', ק"א, מושכרת, 

משופצת, מחיר בהזדמנות! 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 4 חד', מתאימה 
לחלוקה ל- 3 יח"ד, בשכונת ו' 
החדשה, ברח' יותם, 100 מ"ר, 

3 כ"א, יכולה להניב תשואה 
_____________________________________________)05-05(גבוהה! תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, 4 חד', 
קרקע + גינה גדולה )צמוד 

לאוניברסיטה(, מתאימה 
לחלוקה, מחיר הזדמנותי! 

_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

 בב.שבע, בבר גיורא, 
ליד האוניברסיטה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, מתאימה 

להשקעה, מחיר הזדמנותי! 
_____________________________________________)05-05(תיווך, 054-2388654

 בבאר-שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח. המחיר - 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע בשכונה ג' 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

720,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)05-05(_____________________________________________

 במושבה מגדל )ליד 
טבריה(, בית פרטי + יח"ד, 

נוף לכינרת, 1,680,000 ש"ח, 
פוטנציאל להשקעה. "רימקס" 

050-2442446)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכר ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 בבאר-שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 

והאוניברסיטה, אפשרות בניה, 
מתאים לפינוי בינוי, 1,500,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב חנות 
באור-החיים פינת חזו"א, 120 

מ"ר, קומת מרתף, חלונות 
בלגים, לל"ת, 7,500 ש"ח, 

050-2229247)05-05(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 
מושקעת, 40 מ"ר + גלריה. 
_____________________________________________)05-05("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור עזרא להשכרה 
מרתף 500 מ"ר. "אפיק 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 03-5791514

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 90 מ"ר לכל 

מטרה, חזית לכביש, מיידי, 
9,000 ש"ח. 077-2050410,

 ,050-5750880
_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בב"ב 
בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 

מטרה, 4,000 ש"ח.
,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)05-05(אורי תיווך אדוארד

 ברבי עקיבא, למכירה 
חנות 25 מטר במיקום מרכזי. 

_____________________________________________)05-05(אדי נדלן, 054-8493483

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבני-ברק 

במיקום מצויין, חנות 
חזיתית, כ- 300 מ"ר, 

מיידי! ב- 25,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים,

050-4177750)05-05(_____________________________________________

מבנים

 מבני תעשיה, מחסנים 
גדולים, חנויות ומגרשים, 
למכירה ולהשכרה באיזור 

בית-שמש והסביבה. אמסטון 
_____________________________________________)53-6/17(נדל"ן, 052-7667747

 מציאה, להשכרה 
חנות ברח' ר' עקיבא 

קרוב לרח' השומר, 18 
מ', מתאים לכל מטרה, 

מידית, 2,500 ש"ח, תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מציאה, להשכרה 
בב"ב באזור איצקוביץ, 
חנות 45 מ' גלריה 30 

מ' 18,000 ש"ח, בלעדי, 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מבנים מסחריים 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)05-05(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-33/17(_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-16/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-44/17(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-16/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-23/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-23/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-27/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-34/17(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-21/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-31/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-28/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-26/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-21/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-35/17(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-37/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-39/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-11/17(_____________________________________________

טבריה

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-23/17(מהדרין. 054-5742965

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-42/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-08/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-15/17(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-52/17(_____________________________________________

בר יוחאי

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-23/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-50/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-29/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

050-9989500 ,050-6393480)46-43/17(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-19/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-46/17(_____________________________________________

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-19/17(_____________________________________________

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-22/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-26/17(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-35/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה , 054-5461450,

02-5361450 ,052-2611920)37-09/17(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-08/17(_____________________________________________

מושב אלומה

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)21-19/17(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-36/17(_____________________________________________

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-10/17(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 

בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד. 

אפש' לתשלום באשראי
054-5726412 ,077-5590283)38-09/17(_____________________________________________

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-18/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-19/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)49-06/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-21/17(לציון, 054-5990551

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-20/17(_____________________________________________

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-16/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)51-09/17(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-23/17(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)52-50/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-23/17(_____________________________________________

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-49/17(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים! 
052-3594875 ,052-3540874)53-14/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-24/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-05/17(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
 ,054-8592082

058-3245275/2)41-13/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-19/17(_____________________________________________

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-27/17(נדנדות 052-5856465

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-35/17(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-28/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-23/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-15/17(_____________________________________________

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-26(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-52(_____________________________________________

 צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר ענקית, 
במחירי השקה!! 

058-4425597)54-11/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-50/17(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-5/18(גישה לנכים, 052-8013000

■ מציאה, ירד המחיר, 
בשד' גרשנקורן, משרד 
מפואר, מושקע, 2 חד', 

ק"ק, 32 מ"ר, כניסה 
נפרדת, 2,600 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

■ להשכרה בסוקולוב/אבן 
שפרוט, דירה קומפלט, של 

35 מ"ר, משופצת, ק"ק, 
עם חצר ענקית, מתאים לגן, 
משרד רו"ח וכו' 3,250 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-15/17(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-26(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

מחסנים

 מציאה! להשכרה 
28 מ', ק"א כניסה 
נפרדת, בבנין יפה, 
מתאים למשרד או 

לקוסמטיקאית, אדריכל, 
ברח' הרב קוק ליד רח' 

חברון, 2,100 ש"ח. ללא 
דמי תיווך, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

■ ברח' יהושוע ליד ר' 
טרפון משרד 18 מ' ק"ק 

עם שרותים ומטבחון 
1600 ש"ח, בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק 
בקרבת קוקה-קולה, 

30 מ"ר/80 מ"ר, שטח 
מסחרי, משופץ ומסודר, 

מתאים לחנות, מחסן, 
משרד ולכל מטרה, 

שרותים וחניה,
050-5125550)02-05(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב - 
במרכז זכרון מאיר, 30 

מ"ר. תיווך, 
073-7240559)02-05(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + חצר 

+ מרפסת נקיה ומאובזרת, 
לשבתות במחיר מוזל מאוד, 

053-4100529)02-13/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)02-27/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-16/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-31/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 

פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 
ערסלים, 050-2230470,

04-7230470 ,050-2230470)16-15/17(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)25-23/17(_____________________________________________

הר כנען
 מתחם אירוח חרדי מרווח 

+ 50 מיטות, במקום חדר 
אוכל בית כנסת וחצר גדולה, 

052-4281804)52-09/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-28(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג 

במיקום מעולה,
052-7153475)02-05(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-19/17(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-07/17(_____________________________________________

מגרשים

 בנתניה - מגרש קו ראשון 
לים, 3 מגדלים, 150 דירות 
יוקרה, 190 מליון. פולטוב 

_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-3646632

 ביסודות, 8.5 דונם 
בשלמות, בטאבו, קרוב 

לכביש 6, בהזדמנות, 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בגדרה 1-20 דונם בטאבו, 
בתכנית המתאר החדשה של 

_____________________________________________)03-05(גדרה, 052-2457617

 במושב רמות מאיר, 7 
דונם בשלמות, טאבו, צמוד 

_____________________________________________)03-05(למגורים, 052-2457617

 במושב גני-הדר 
)רחובות(, מגרשים 

אחרונים 500 מר' טאבו!! 
052-2457617)03-05(_____________________________________________

 קונים קרקעות בכל רחבי 
הארץ!!! התקשרו עכשיו!!! 

_____________________________________________)03-05(מחירים הוגנים, 052-2457617

 בבת שלמה, 1-40 דונם 
טאבו פרטי על כביש 70, 
_____________________________________________)03-05(בהזדמנות, 052-2457617

 בלב השרון, בגוש 
7808, 110 דונם 

בשלמות, חקלאי פרטי, 
בהזדמנות!

052-2457617)03-05(_____________________________________________

 בחרוצים )ליד נתניה(, 
85 דונם, חלקאי פרטי, 

_____________________________________________)03-05(בהזדמנות! 052-2457617

 ברמת-גן - עסקה של 19 
דירות יוקרה כולל היתרים. 

_____________________________________________)02-05(פולטוב נכסים, 052-3646632

 להשכרה בב"ב בדמשק 
אליעזר, כ- 50 מ"ר, גישה עם 

רכב, מיידי, למכירות/סופרי 
_____________________________________________)03-06(סת"ם וכדו', 054-5634160

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-15(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-29(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-28(_____________________________________________

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-20/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-03/18(מאובזרת! 050-6927465

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-16/17(_____________________________________________

 בכפר זיתים )ליד טבריה(, 
דירת 3 חדרים + גינה ונדנדה 

_____________________________________________)04-07ל(לסופי שבוע, 054-8457896

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-04/18(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-09/17ל( 054-2232004

רמת הגולן

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-24/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)51-09/17(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-17/17(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-28/17(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
052-7113937)49-08/17(_____________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-36/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

מרצדס

סובארו

 להשכרה בירושלים, בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(לחודש, 052-7667000

 להשכרה באלעד, ביונתן 
בן עוזיאל, מחסן 12 מ"ר, 

קומת כניסה מיועד לאחסנה, 
054-3976211)05-05(_____________________________________________

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-5/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-46/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)48-05/17ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-18/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-16/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-24/17(_____________________________________________

 יבואן כל סוגי הרכבים 
כולל משאיות, החל מ: 

100,000 ש"ח, וכן דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות + נסיון 

שנתיים בתחום
yaronlav35@gmial.com

054-5663798)05-05(_____________________________________________

 גיפ' מרצדס קופה 
2016 דיזל לבן עם 

התוספות GLE, הכי 
יוקרתי! 510,000 ש"ח, 

058-5822238)05-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! סובארו 
אימפרזה 2006, 1600, 

אוטומטית, ראשונה, 
צורה חדשה, מכני 

מעולה, שמור, מסודר + 
_____________________________________________)05-05(טסט, 054-8402332

קיה
 קאיה קרניבל 2011 

דיזל, יד שניה, 7 מקומות, 
שמורה  במצב מעולה, 

_____________________________________________)01-02ל(054-7916871

 סובארו B4 סטיישן 2008, 
159,000 ק"מ, שמורה מאוד, 
כל התוספות, במחיר מציאה! 

052-7182930)04-07(_____________________________________________

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-44/17(_____________________________________________

 "היימישער יונגערמאן" 
- מבצע שדה תעופה - 100 

ש"ח וכן מירון, ירושלים, כותל 
במחירים טובים! 

054-8440170)51-08/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-31/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-33/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-18/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

ביטוח לאומי

דיו וטונרים
 למה לקנות מחסניות דיו 
אם חסר רק הדיו? "דיו נטו" - 

מחזור מחסניות דיו, מקצועיות 
+ נסיון, טונרים במחיר מוזל, 

054-8431644)51-10/17(_____________________________________________

 נתנאל - העברת דירות, 
יח' דיור, משרדים ופריטים 

בודדים, באמינות, מקצועיות 
ואיכות ללא פשרות!!

054-4434362)03-10(_____________________________________________

 עדיין משלם ביטוח 
לאומי?! התנדבו לשעה 

לארגון חסד באזורכם, 
ונשלח בעבורכם שעת 
התנדבות ואת הביטוח 
_____________________________________________)05-08ל(הלאומי, 073-2404925

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-04/17(שעות. 077-40-900-70

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)51-08/17(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)03-10(עזרא 66, ב"ב

 שיניים לבנות 
ואסטטיות - מדבקות 

להלבנת שיניים, הלבנה 
מוכחת!! 14-20 

טיפולים, תוצאות 
_____________________________________________)03-06(מיידיות, 054-8527470

השכרת רכב
 קאדילק חדשה ויוקרתית 
עם נהג צמוד לחתנים/כלות 
_____________________________________________)04-06ל(ולכל מטרה, 050-9755999

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-17/17(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-19/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

לימוד נהיגה

■ יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-26/17(_____________________________________________

צילום אירועים

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
0722-777-200)50-01/18(_____________________________________________

כלי כסף

 מכירה מיוחדת מסובסדת 
של פמוטים וחנוכיות לחתנים 
וכלות ע"י חברת כלולות )95(, 
מנורה - איצקוביץ - ר' עקיבא 

_____________________________________________)48-05/17(95 ק"א, ב"ב, 03-5709105

 משה גולני - מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאוד, 

טויוטה/אוטומט/חדשה 
לחלוטין, מבצע יחודי: מחיר 
שיעור: 110 ש"ח! מחיר 28 
שיעורים + מבחן פנימי + 

טסט + ספר תאוריה: 3,800 
ש"ח בלבד! 054-4468840 

_____________________________________________)48-05/17()בב"ב(

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-17/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-51/17(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-21/17(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-21/17(_____________________________________________

 כ- 18 שנות עשיה בבניית 
בית יהודי, מגוון רחב של 

הצעות לנשים וגברים מגיל 
18 ומעלה וכן פרק שני + 
מטפלים בצרכים מיוחדים, 
לכל המגזרים הדתיים, מ- 

_____________________________________________)49-46/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-44/17(ירושלים(

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)51-05/17(וב"ב בלבד, 052-7611936

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-52/17(_____________________________________________

 שידוכי "אורה אור" - 
לחרדים, דתיים וכיפות סרוגות, 
א'-ה', 16:00-21:00 בלבד!!! 

03-9348340)52-09/17(_____________________________________________

 ,IS מחשב חזק 
מושלב לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-09/17(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-21/17ל(

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- 

המרכז לאפיה ר' עקיבא 
48/109 ב"ב, במחירים 
ללא תחרות *סדנאות 

ללא עלות, 
050-4161617)29-54(_____________________________________________

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-28/17(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-27/17(_____________________________________________

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים וספרדים,שדכן 

מקצועי עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-20/17(מובטחת! 054-7195111

  מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי רווקים/ות ופרק 

שני לכל הגילאים ורמות 
ההשכלה )גם בקשיי שידוך(, 

מ- 10:00 בבוקר, 
052-3340338)47-44/17(_____________________________________________

 מכשיר BCD חדש! 
קולט גלי חום אלקטרוני 

מגנטי, לטיפול בדלקת פרקים, 
כאבי גב, צוואר וראש וכאבים 

כלליים, 1,500 ש"ח,
054-5451044)54-4(_____________________________________________

 לקוראי קול העיר 
בלבד! 119 ש"ח ליום, 

)בתוקף עד 1/2/17(.
"נתיב" - השכרת רכב 

לנהגים צעירים וחדשים, 
03-7267260)01-4/17(_____________________________________________

עורכי דין
 דפנה אברהם - עורכת 
דין: חוזים, מקרקעין, דיני 

עבודה, באזור המרכז, 
052-3322444)01-12(_____________________________________________

 צילום וידאו ותמונות 
לכל ארוע ברמה גבוהה, 
יותר מ- 20 שנות נסיון, 

צוות ותיק ומקצועי.
_____________________________________________)01-12/17(052-2539829 - חיים

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-52(וב"ב בלבד, 052-7611936

 GMAIL שירותי מייל 
ללא גישה לאינטרנט, החל 

מ- 25 ש"ח לחודש,
052-7611936)01-52(_____________________________________________

 בהזדמנות! 2 מחשבים 
ניידים, נמכרים עקב שינויים 
בענייני עבודה, ראשון: 600 

ש"ח, שני: 900 ש"ח,
052-3281503)01-01(_____________________________________________

 "עזרת נישואין" פמוטים 
וגביעים במחירים זולים 
במיוחד, כדאי להזדרז!!

050-4169667)02-15(_____________________________________________

שידוכים

 מודם סטיק כחדש, פתוח 
לכל החברות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-06ח(050-4171813

  שואב אבק לשטיחים, 
מעולה!! 150 ש"ח,

054-8527470)03-06(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים + עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-12/17ל(052-2595370

כרטיסי טיסה

יעוץ נישואין

 מתמחים בכרטיסי טיסה 
לארופה, לאוכוסט, טיסות 

הרגע האחרון ולפסח,
08-6211112)04-07(_____________________________________________

 לבניית תקשורת טובה, 
הוצאת כעסים ומשקעים 

ולשיפור הזוגיות, יועץ נישואין, 
מומחה. הרב דניאל,

_____________________________________________)04-07ל(053-3165281

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)04-07(_____________________________________________

 נמצא כרטיס זיכוי לחנות 
גולדין בבני-ברק, לפרטים: 

_____________________________________________)04-05ח(052-7673035

 נמצא כסא לתינוק לרכב 
ברח' נחום בב"ב,

_____________________________________________)04-05ח(052-7171569

 אבד כובבע ביום ו' האחרון 
ב- ט"ו טבת בקר 422 מב"ב 

לירושלים היקר לבעליו,
_____________________________________________)04-05ח(058-5949220

 דרוש סכך בתרומה/סימלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7938941

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע ורוד פוקסיה 

כמו חדש, לצבע אחר - עדיף 
_____________________________________________)04-05ח(נטרלי, 054-8430577

 מכונת גילוח 3 עיגולים, 
_____________________________________________)04-05ח(הרב גרוס, 052-7642805

 מכונת צילום A3 עד 
_____________________________________________)04-05ח(1,000 ש"ח, 052-7642805

 מעוניין לקנות ציוד 
לאקווריום )פילטר קרמיקות 

_____________________________________________)04-05ח(וכ"ו(, 055-6777117

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרוש ארון בגדים דלתות 
הזזה בתרומה לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)04-05ח(סימלי, 052-7396092

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סימלי לבן תורה, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7396092

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ( אפשרי מקולקל, 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)04-05ח(במצב תקין, 054-7432011

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7653753

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)04-05ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 משפחה ברוכת ילדים 
מעוניינת במיטה משולשת 

בתשלום או במסירה,
_____________________________________________)04-05ח(053-3191325

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)04-05ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)04-05ח(050-6651365

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-31(_____________________________________________

 טאבל כחדש בקופסא עם 
אחריות, ב- 150 ש"ח, הקודם 

_____________________________________________)04-05ח(זוכה, 052-7182834

 silver שואב רובוטי חברת 
line, חדש באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(מציאה! 052-7140138

 רדיאטור 13 צלעות, חדש 
באריזה, 220 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7140138

 תנור משולב כיריים - 
סאוטר, שמור ועובד מצוין, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, 052-7673590

 מחשב פנטיום 4 במצב 
חדש כולל מקלדת ועכבר, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מכשיר D.V.D במצב 
מצוין כלל מעמד )זרוע( לתליה 

על הקיר, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(054-8000970

 רדיאטור 8 צלעות, 90 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 2 סטנדים לרמקול, 
מוגבר, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
 M-AUDIO FAST חשמלי

TRACK, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(פלאפון: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 
_____________________________________________)04-05ח(052-2437292

 מסך מחשב עבה - 40 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-6651365

 מציאה, מערכת 5 
רמקולים + טקליטור, דיקטלי 

לווידאו, ב- 450 בלבד,
_____________________________________________)04-05ח(052-7195401

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצוין, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מצוין 
באיזור אשדוד, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-3558949

 מחשב נייח מהיר עם 
אלף ג'יגה בירושלים, רק 499 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8470594

 מכשיר אדים קר גדול 
כחדש, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 שואב אבק - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-46/17(סלון מעור וכו', 054-9776977  רכב 7 מקומות לאברכים 

בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 
גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 

_____________________________________________)03-24(לשבת, 052-7696100

 נמצא נגן סנדיסק קליפ 
לפני כשבועיים בב"ב, -052

_____________________________________________)05-06ח(7165091, 03-6195622

 נמצא כרטיס מצלמה 32 
GB חברת פיליפס בפארק גני 

יהושע תל-אביב,
_____________________________________________)05-06ח(054-8460840

 נמצא טיולון מקלרן 
בתחילת החורף במרכז בני-

_____________________________________________)05-06ח(ברק, 053-3160290

 בחנוכה נשכח מעיל צמר 
שחור לגבר - ח' קארה באגד 

מנווה יעקב לב"ב,
_____________________________________________)05-06ח(052-7648831

מנקים חורף!!!

50 3 ב-
פיג'מות, סריגים, ועוד...

"אצל בתיה"

רח' ירושלים 52 ב"ב
המון פריטים יפים רק 10 ש"ח!
(ע"י העירייה)

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

10-50& &

 דרושה קסדה בטל': 
_____________________________________________)05-06ח(054-8423405

 דרוש סכך בתרומה/סמלי 
)אפשרי גם אחרי חג הסוכות(, 

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין בחוברות הזוהר 
מתוק מדבש הצבעוניות, 

_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש, 054-5699552

 דרוש נוקיה סי 2 או נוקיה 
208 אפשרי מקולקל,

_____________________________________________)05-06ח(054-7938941

 מעוניין לקנות דגי נוי 
_____________________________________________)05-06ח(טורפים, 055-6777117

 מעוניין בתרומה, טוסטר 
אובן במצב מצוין,

_____________________________________________)05-06ח(050-4160457

 דרוש ארון בגדים, דלתות 
הזזה בתרומה/סמלי לבן 

_____________________________________________)05-06ח(תורה, 054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)05-06ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר בינוני ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7396092

 לבחור מתמיד, ביישן 
מישיבה בירושלים, דרוש ביגוד 

מינימלי דחוף. הסבתא,
_____________________________________________)05-06ח(052-8246972

 למשפחת אברך 
דרוש ארון בגדים 6 דלתות 

_____________________________________________)05-06ח(בירושלים, 050-4147996

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)05-06ח(בתרומה, 052-3595314

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)05-06ח(לחלקי חילוף, 052-3595314

 מעוניין לקנות פילטר 
חיצוני לאקווריום,

_____________________________________________)05-06ח(055-6777117

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)05-06ח(050-6651365

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7653753

 דרוש מגהץ קיטור איכותי 
_____________________________________________)05-06ח(ותקני, 050-5343924

 מעוניין בדיסק און קי 
בנפח מקסימלי, תמורת מזומן 

_____________________________________________)05-06ח(או שווה ערך, 054-9985503

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמיש, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)05-06ח(בשווה ערך, 054-9985503

 סימילאק/מטרנה 
למשפחת אברך, אפשר גם 

_____________________________________________)05-06ח(דוגמיות, 053-3141470

 למשפחת אברך דרוש 
עריסה/מיטת תינוק בירושלים, 

_____________________________________________)05-06ח(053-3141470

 מטרנה שלב 2/3 בעד 
_____________________________________________)05-06ח(שלב 1, 052-7102636

 דרוש מקרר קטן לבחורי-
_____________________________________________)05-06ח(ישיבה בתרומה, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)05-06ח(054-7432035

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך )פוג'י-יפן(, 80 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3463482

 ,HP מחשב מיני נייד 
ווינדוס 7, מערכת הפעלה 

ואופיס באנגלית, בלי בטריה, 
מקצועי, מובנה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7134988

 מקפיא אלקטה ששה 
תאים, נראה חדש ובמצב 

מצויין,  500 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(נייד: 055-6688672

 מדיח כלים בוש על השיש 
במצב טוב, צבע אפור, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-9307308

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 XL500 מקרר לבן, אמקור 
ליטר במצב מצוין ושמור, 

פתיחה שמאלית, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4129600

 תנור אפיה בלרס, דגם 
שביט מהדרים, שתי תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-4129600

 מחשב נייד קטן במצב 
חדש, 450 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(058-6263030

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מחשב נייד שנתי 2006, 
וינדוס ויסטה מקורי כולל 
אופיס, עובד רק בחשמל 

וסריטה במסך, לא מפריע 
לשימוש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8411815

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8474176

 מקרנצ'יק של מלכות 
ווקסברגר, השתמשו רק פעם 
אחת! + 2 סרטונים, רק 280 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-8741992

 אורגן קומותיים + כסא 
)דרוש תיקון קל(, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 מחליק שיער חדש 
PRITECH, תוצ"ח, 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8487627

 גיים בוי, 211 משחקים, 
חדש בקופסא, 85 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח()אלעד(, 052-7639345

LG2  למכירה במצב טוב, 
500 ש"ח אזור רמת-גן,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 בידורים + שתי מקרופונים 
אלחוטיים חדשים במצב חדש 

להפעלות או קריוקי, 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-7317883

 טאבלט של נקסוס כחדש, 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 054-7317883

 מחשב נייד של דייל, 
במצב טוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 2 מדפסות HP כולל: 
פקס, צילום, הדפסה, סריקה, 

כחדשות, 360 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(050-5343924

 A590 - 8.0 מצלמה קנון 
פיקס - 4X זום, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 שואב אבק - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 מצלמת קנון מצוינת 
חדשה, 440 ש"ח )במקום 

_____________________________________________)05-06ח(550(, 052-7150738

 מסך מחשב עבה, 40 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרום חכם לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 052-4831449

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 ראוטר כחדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4171813

 LCD בהזדמנות טלוויזיה 
טושיבה 37" במצב מצויין, 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 053-3346080

 מחשב נייח ליבה כפולה 
+ 7 ווינדוס + תוכנות במצב 

מצוין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(053-3346080

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8453370

 מחשב נייח מצוין לאחר 
התקנה מחדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7663437

 מסך מחשב 19 אינץ' מאג 
שטוח, 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(050-7463631

 מיקרופון חיצוני למחשב, 
_____________________________________________)05-06ח(חדש, 40 ש"ח, 050-7463631

 מכונת קוסטרוקטה 7 
ק"ג במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-4181737

 כרטיס זיכרון מיקרו של 
סאנדיסק, 64 ג'יגה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4116860

 מכשיר "מילונית" עברי-
אנגלי-צרפתי כמו חדש, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-8056051

 רמקול כולל מגבר, 500, 
_____________________________________________)05-06ח(050-4128920

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י - יפן(, 

_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח, 052-3463482

 מקפיא אלקטרה ששה 
תאים נראה חדש ובמצב 

מצויין, 500 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)04-05ח(055-6688672

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-8474176

 מכונת כביסה אלקטרה, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-4550750

 תנור חימום - 2 ספירלות, 
מחמם מהר וחזק + כבל, 
2.5 מטר, 30 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למסירה מקרר ג'נרל 
אלקטריק במצב תקין, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(03-5701321

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 מסך דק 19 אינץ, 170 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בירושלים, 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש, 
מציאה, 500 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקים 
כחדש, רק 499 ש"ח, -052
_____________________________________________)04-05ח(7171228, רק בין הסדרים

 מסך דק 19 אינץ, רק 180 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7171228

 גוף תאורה 2 פלורוסנטים 
דקים באורך 120 ס"מ, עוצמת 
אור חזקה במיוחד, כחדש, 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח,  052-4831449

ריהוט
 מציאה, למכירה 2 ארונות 
איכותיים כחדשים, מזנון גדול 

מעשה אומנות + שולחן 
מחשב, 2,400 ש"ח, טל': 

03-6736961 ,050-5829142)05-06(_____________________________________________

 ספה 2 מושבים, מודולרית, 
290 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)05-06ח(052-5737813

 שולחן אוכל נפתח 
למטבח + 4 כסאות עץ טבעי, 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 050-7463631

 שידה לטלוויזיה + לממיר 
+ DVD + עץ טבעי, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-7463631

 כרית ספה/שינה/נוי 
ענקית כולל ציפה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-7463631

 ספה 3 מושבים, נוחה 
במיוחד, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8432614

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)05-06ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 בב"ב ספה דו מושבית 
כחדשה, 400 ש"ח. שולחן 
סלוני נמוך 80/80 עץ מלא 
משטח זכוכית כחדש, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 054-4347436

 מזרונים איכותיים לנדנדת 
חצר וכסאות נח + כיסוי 

נשלף, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)05-06ח(02-6522251, 052-3805386

 ספה דו מושבית, מצוינת, 
_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח, 054-8423031

 ארון 2 דלתות, מצב טוב, 
צבע שמנת, 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 2 ספריות קטנות, 150 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8423031

 שולחן מתקפל, מצב 
חדש, 120 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 3 כסאות פלסטיק עם 
_____________________________________________)05-06ח(ידיות, 75 ש"ח, 054-8423031

 שולחן לכתיבה סת"ם 
במצב מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4143278

 למסירה בחינם ברמת 
אהרון, 8 כסאות סלון 

מרופדים, חומים,
_____________________________________________)05-06ח(058-3244018

 למסירה ספת עור בצבע 
_____________________________________________)05-06ח(חום, 3 מושבים, 03-6180473

 ,)1.80X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3463482

 ספה 3 מושבים דמוי עור 
בצבע חום, 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-2525584

 שולחן + כסאות מעץ לגן, 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח, טל': 052-7171607

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ, כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)05-06ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סופרים ינאי במצב 
מצויין, רק 300, לפרטים: 

_____________________________________________)05-06ח(050-6269000

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7633316

 מזרון יחיד אורטופדי, 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כולל הובלה

 שולחן כתיבה 1.20 מטר, 
חום, יד 2 עם מגירה, 180 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כורסת יחיד יד 2, צבע 
בהיר, בד קטיפה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספת עור צבע חום, 3 
מושבים, אורטופדית, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)05-06ח(050-5737813

 שידה, מצב מצויין, 4 
מגירות, ב- 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-4550750

 2 כסאות נוח מתכווננות 
למצב שכיבה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7651009

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ,)1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)04-05ח(ב- 120 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 שולחן לסופרים + כסא 
במצב מצוין, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7191903 בשעות הערב

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)04-05ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 כסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור 

כחדש, מציאה - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 כסאות עץ מעוצבים, 
יפיפיים לשולחן שבת - 2 

לראש השולחן, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8418449

 שידה קטנה עץ מלא, 
מצופה שיש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110
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כללי

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-18/17(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-05/17(_____________________________________________

תינוקות

סיטונאות קנדלברות 
מהיצרנים המובילים )מכירה 

לפרטיים(, עזרא 40 בני-ברק, 
_____________________________________________)49-06/17(054-8449323 בתיאום

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-46/17(בלבד! 054-8443223

 דרוש ש"ס שוטנשטיין 
גדול או חלקים ממנו 

בתרומה/תשלום חלקי, 
לבית-כנסת, 

052-7673463)52-01/17(_____________________________________________

 נעלי בובה לילדה, נצנץ, 
שחור, מידה 34, גומי באמצע, 

חגיגיות במיוחד, חדשות, 30 
ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)53-08/17ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא 
מידה 36, לאישה/נערה דמוי 

עור, שטוח, קלאסי, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)53-8/17ח(054-8063853 )ב"ב(

 מחשבים ניידים החל 
מ- 550 ש"ח )מקרנים, 

נייחים ומסכים(. 
*י-ם: 054-8470594. 

*ב"ב: 050-6379001. 
*מודיעין עילית: 
 .052-7171228

*אשדוד: 054-3558949. 
_____________________________________________)54-12(*אלעד: 054-8535818

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)50-18/17(ויסודי, 055-6672036

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון, יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)02-05(_____________________________________________

 אישה מעוניינת לעבוד 
במשק בית בב"ב, בעלת נסיון, 

חרוצה ומסורה! 
_____________________________________________)03-08(054-7700935, גאולה

 למה להישאר בבית 
בגלל מדרגות? מעלוני 
מדרגות ניידים, חדשים 
ומשומשים + אחריות, 

מגיעים עם הדרכה 
וליווי מקצועי, לפרטים 

_____________________________________________)03-06(והזמנות, 052-7694114

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפת, החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7154392

 סיגריות מלברו לייט/
אדום, 250 ש"ח, לפקט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7603909

 תרנגולים בלדים לכפרות, 
ללומדי שחיטה וכל מטרה, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח כ"א, 08-9765927

 כלוב גדול לחיות קטנות - 
50 ש"ח, כלוב קטן + אביזרים 

_____________________________________________)03-04ח(- 100 ש"ח, 03-9307308

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7154392

 בלון סודה-קלאב גדול, ריק 
למסירה תמורת בלון קטן, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, טל': 050-4102083

 קולב עץ עומד בעל שלוש 
רגליים, שישה מתלים בחלקו 

העליון, 80 ש"ח,
_____________________________________________)03-04ח(050-6618109

 poeme בושם פואם 
יוקרתי מבית לנקום, חדש 
באריזה סגורה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-9784433

 3 תוכונים, רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()ללא כלוב(, 054-8442627

 גל-גל לאופני הילוכים, 24, 
_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח, 054-8491154

 נדנדה לתינוקות, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב חדש, 054-8423031

 קליקס - כמות גדולה, 90 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 לגו - כמות גדולה, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8423031

 פוך זוגי חדש - 60 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8423031

 ויטרינה יוקרתית לכלי 
כסף במצב מעולה במחיר 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8439407

 תיק לפאה, ראש נמוך 
+ ראש פאה, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(פלאפון: 052-7148005 )ב"ב(

 שק שינה, כיור, בירושלים, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, טל': 054-8423405

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 

ב- 250 ש"ח, 054-8412903, 
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725

 שמלת תחרה אפרסק 
מידה 46, 500 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8460621

 ברה"ע מזון מיוחד לכלב 
וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7966786

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

דרושים

 כסא נוסף מתחבר לעגלת 
blooll שחור, במחיר 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-4165206

 כסא האכלה + כסא 
הגבהה נייד + סלקל, מחיר: 

150 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)04-05ח(054-8410050

 מעוניינת בהחלפת גגון 
של בוגבו צבע וורוד פוקסיה, 

ממש כמו חדש, לצבע אחר - 
_____________________________________________)04-05ח(עדיף נטרלי, 054-8430577

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 054-8478028

 עגלת תינוק ד"ר בייבי, 
מציאה כחדשה - 240 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-2897977

 מציאה - מיטת תינוק, 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון:

_____________________________________________)04-05ח(052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצוין, 
250 ש"ח, )ללא מזרון(, ב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק חברת פג 
במצב מצוין, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)04-05ח(052-78651009

 כסא אוכל לתינוק - 80. 
סלקל, כסא לרכב, אמבטיה 

+ מתקן בטיחות לתינוק - 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8418449

 מוניטור נשימתי לתינוק, 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7396092

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)04-05ח(052-7676856

 עגלת סטוקי כולל כל 
החלקים במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 052-7676856

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 סי 2 + טוקמן מוטען ב- 
600  ש"ח, לא כשר ב- 300, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7149509

 מציאה!!! אוצר החכמה 
החדשה )15 כ- 80,000 

ספרים( מהחברה, בכחצי 
_____________________________________________)04-06ל(מחיר, 052-7112339

 ציוד לקוסמטיקאית )2 
מיטות, מכשיר אפילציה, 

עגלת טיפולים(, בהזדמנות! 
052-7623559)04-05(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
שמלת שושבינה לבנה 

יפיפיה מפוארת כחדשה, 
מידה 12, 180 ש"ח, 

054-6337121)04-08(_____________________________________________

 אנשור תוסף תזונה, 8 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-7863538

 ספרים ללימוד אידיש עם 
דיסקים, 170 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 סגריה אלקטרונית )דגם 
חדש(, 270 ש"ח,

_____________________________________________)04-05ח(058-3208315

 תרופות לפורים כחדשים, 
_____________________________________________)04-05ח(40 ש"ח כ"א, 058-3289108

 אופניים 24', 250 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(ב"ב, פל': 054-5385013

 קפוצון קטיפה מנומר, 
מידה 36/2 מהאריזה, 70 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7115498

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)04-05ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7633316

 מאות חומשים משומשים 
מהוצאת אשכול - במצב מצוין 

- למסירה, עדיף למוסד או 
_____________________________________________)04-05ח(ביכ"נ, 052-7111684

 קלרינט חדש באריזה, 
מחיר 500 ש"ח בלבד!!! 

_____________________________________________)04-05ח(052-7144978

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4831494

 ,H&M מעיל גבר חדש 
מידה 40, מדהים, רק 280 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 058-3268891

 מכשיר לאיחסון 
קרונפלקס גדול כחדש, 80 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-9089110

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 052-3463482

 פינת רופא לגן ילדים - 
מיטה, כסאות, וילון, ארונית, 

_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח, 052-7115498

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים קרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)04-05ח(054-8476805

 3 זוגות אופני הילוכים, 
צריכים תיקון קל, כ"א במחיר 

_____________________________________________)04-05ח(300 ש"ח, 052-7632680

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)04-05ח(050-4147729

 מגפי ליקרה לנשים/
נערות, מידה 37.38 במצב 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין, 50 ש"ח, 052-7676856

 כלוב לציפורים ב- 80 ש"ח. 
בית הטלה, ב- 30 ש"ח. אוכל 

לתוכים, ב- 15 ש"ח.
_____________________________________________)03-04ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)03-04ח(03-9074725, 054-8412903

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6180473  מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)04-05ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 כובע אלגנטי עם שוליים, 
חדש במקום 200 ש"ח, 

ב- 100 ש"ח לבירורים, -058
_____________________________________________)04-05ח(3230569

 חליפת צמר שבתית, 
יוקרתית כחדשה, מידה 449 

ש"ח, הקודם זוכה, -054
_____________________________________________)04-05ח(8464310

 חליפת ZARA שבתית, 
יוקרתית, כחולה, מידה 46, 

_____________________________________________)04-05ח(349 ש"ח, 054-8464310

 חליפה שבתית, מידה 
44, ב- 50 ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464310

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות

 דרושה סייעת לגן 
בתל-אביב, שכר מתגמל 

)הסעה מקריית-הרצוג בב"ב(, 
_____________________________________________)05-06(לפרטים: 052-5456295

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנה"ח, ותק 3 שנים 

לפחות, קו"ח למייל:
dani@adanei-hakesef.

co.il)05-08(_____________________________________________

 עובדת למשק-בית + 
המלצות, פעמים בשבוע 

_____________________________________________)05-06(בגבעת-שמואל, 03-6180338

 דרושים/ות פקיד/ת 
ליבואנית רכב, 7,000 לחודש. 
*חשב/ת שכר ומנה"ח שכר 

התחלתי, 7,000 ש"ח. *נהגת 
לענייני חסד לפעמיים בשבוע, 

50 ש"ח לשעה. *מזכיר/ת 
גבייה למשרד יוקרתי, 7,000 

ש"ח. *פקיד/ה לשיחות 
נכנסות, 7,000 ש"ח. *סוקרי 

שטח לפרוייקט ממשלתי גדול, 
10,000 ש"ח לחודש. *מזכירה 
למשרד עו"ד יוקרתי, 38 ש"ח 
לשעה, לצפייה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il, גלאט 

_____________________________________________)05-05(ג'ובס, 073-70-55-666

 לחברה למימוש זכויות, 
דרושה מתאמת פגישות 

ברמת-גן, 9:00-15:00, טל': 
050-2436777)05-06(_____________________________________________

 לחברה בניה מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, 4 שעות 

ביום, לא נדרש נסיון, 37 ש"ח 
לשעה. *לאיש עסקים עוזר/ת 

אישי לעבודה מהבית, שעה 
וחצי ביום. קריירה,

072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 נהג ב' באיזור ב"ב לעבודה 
ל- 6 שעות ביום, שכר הולם + 

רכב צמוד. קריירה,
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 למשרד בירושלים פקיד/ה 
לעבודה משרדית בשעות 

הבוקר, 7,000 ש"ח. *משגיח 
כשרות בירושלים לשעות 

הבוקר, שכר הולם. קריירה, 
072-22-222-62)05-05(_____________________________________________

 לגן ילדים חמוד 
בעמישב פ"ת, סייעת 

צעירה, חרוצה וחביבה 
עד הצהריים,

_____________________________________________)05-08ל(052-6420120

 אנשי מכירות לשיחות 
נכנסות, דינמים, לא נדרש 

נסיון, קו"ח למייל:
ak0527619618@gmail.

_____________________________________________)05-06ל(com, או לפקס: 03-5704531

 לחברת שיווק דיגטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
בר"ג דרושים/ות נציגי/

ות שיווק, שיחות יוצאות, 
)לא מכירה(, שכר גבוה, 
מתאים לאימהות, מוסר 

עבודה גבוה - חובה
,050-9630852

,hr@dplus.co.il)05-08(_____________________________________________

 למספרה בב"ב, דרוש 
ספר  ועוזר ספר,

_____________________________________________)04-07ל(054-7855585

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)05-05(ש"ח לשעה, 054-3607420

 מיידי!!! לגן-מעון 
בגבעת שמואל, דרושה 

גננת אחראית חמה 
ומסורה, שכר טוב!

_____________________________________________)05-08(052-3651355, חנה

 למעון בגבעת שמואל 
באוירה חמה וביתית, דרושות 

מטפלות לחלקית ומלאה, 
שכר נאה למתאימות!

052-6471287)05-06(_____________________________________________

 למשרד נדל"ן 
במתחם ב.ס.ר )בב"ב(, 
דרושה מזכירה, שליטה 

במחשבים. קו"ח:
office@israelshaked.

com
_____________________________________________)05-08(פקס: 03-7731110

 למתפרה בבני-ברק, 
דרוש/ה תופר/ת + נסיון 

בתפירת שמלות לפי הזמנה, 
אפשרות לשעות גמישות, 

_____________________________________________)05-06(מיידי, 052-5848603

 למכבסה פעילה בב"ב, 
דרוש מנהל, תנאים טובים 
_____________________________________________)05-06(למתאימים, 052-5848603

 סייעת לגן בגבעתיים 
עם יחסי אנוש מעולים 

לגילאי 2-3, תנאים 
_____________________________________________)05-06(מעולים, 052-3838484

 דרושה סייעת לגן 
במרכז ת"א, שעות 

גמישות בתנאים טובים, 
054-4704811)05-08(_____________________________________________

 לצרכניה בבת-ים, 
קופאיות לבוקר/צהריים, 

מחסנאי/סדרן לבוקר, 
שכר מעל המינימום,

,03-5512122
052-6732122)05-08(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בבית-כנסת 
)גמיש בשעות(, בכל הצעה 

_____________________________________________)05-06ח(אחרת, 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)05-06ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)05-06ח(ניהולית, 050-4160390

 בעלת נסיון רב 
באדמיניסטריציה, מחפשת 
עבודה בהנהלת חשבונות - 

מתחילה, מוסר עבודה גבוה, 
יכולת קליטה מהירה, 7.5 
_____________________________________________)05-06ח(שעות ביום, 050-4176776

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 

_____________________________________________)05-05(מבוגרת, 050-5952474

 תיק לעגלה אדום/אפור, 
 ,simplygood ,חדש לחלוטין
הרבה תאים, 40 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)05-10ח(054-8063853 )ב"ב(

 מזרון שידה יד שניה, 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 3 קשתות לבוגבו קמיליון, 
25 ש"ח כ"א, בבני-ברק, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 גגון לעגלת בוגבו קמיליון 
בצבע ירוק תפוח, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 תיק איכותי ויפה לעגלה 
כחדש! בורדו, 90 ש"ח, גמיש! 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 עגלת פג טיולון בירושלים, 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח, 050-4172197

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 עגלת תאומים בייבי 
ג'וגר במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(050-4110225

 עגלת אינגלזינה טיולון + 
אמבטיה, שמורה מאוד, 400 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח מפ"ת, 052-7609666

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח, 054-7938941

 עגלת שכיבה אינגלזינה, 
_____________________________________________)05-06ח(180 ש"ח, 054-8478028

 מציאה - מיטת תינוק 
500 ש"ח, ב"ב, טלפון: -052

_____________________________________________)05-06ח(3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין, 
250 ש"ח, )ללא מזרון(, ב"ב, 

_____________________________________________)05-06ח(טלפון: 052-3073826

 כסא לרכב/סל-קל לתינוק, 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח, 052-3595314

 מוניטור נשימתי לתינוק 
BABY SENSE 4, ב- 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7396092

 עגלת תינוק חבר 
ברייטקס, דרוש תיקון קל, 

בצבע אדום ושחור, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 עריסות יד שניה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 ,)2045X( מכשיר אלקטל 
_____________________________________________)05-06ח(חדש באריזה, 050-2888543

 אייפון 4 במצב מעולה, 
500 ש"ח. רמת-גן,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 S3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-4783220

 שלושה קווים טוקמן לא 
כשרים מכל החברות ב- 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 בטריה תואם נוקיה, 
חדשה, 40 ש"ח במקום 60 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-8438520

 אוזניית בלוטוס חוט 
נשלף, 60 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח, 052-4831449

 נעלי בובה לילדה, שחור 
נצנץ, גומי באמצבע, חדשות, 

20 ש"ח בלבד! 054-8063853 
_____________________________________________)05-10ח()ב"ב(

 נעליים חדשות בקופסא, 
מידה 36 לאישה/נערה, דמוי 
עור, שטוח קלאסי, 20 ש"ח! 

_____________________________________________)05-10ח(054-8063853 )ב"ב(

 חליפת חתן אפור כסוף 
עם עניבה מיוחדת מידה 52, 

חדש )נלבש פעם אחת(, 300 
ש"ח, גמיש. 02-5388930 

_____________________________________________)05-10ח()י-ם(, 054-5565961

 מעיל פוך לגבר, קצר עם 
צווארון פרווה, מידה L, חדש 

ממש, 150 ש"ח, גמיש, )י-ם(, 
_____________________________________________)05-10ח(02-5388930, 054-5565961

 למכירה בי-ם תחפושות 
של ארנבת + נמר, שתיהם 

מידה 6, ב- 50 ש"ח יחד, מצב 
_____________________________________________)05-09ח(מצוין, 052-7128580

 קשתות יוקרתיות חדשות 
לפאה, 80 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 חצאית קפלים אפורה, 
38/40 בצבע אפור, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 זרים לכלות קטנות כמו 
לכלות אמיתיות, מ- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8528817

 לול מתקפל, מפזר חום 
קרמי ועוד... עד 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(055-6777117

 חליפה שחורה לגבר, 
מידה 46/48, מצב חדש, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 נדנדה לילדים מגיל 2, 
מצב חדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 לגו מגה בלוגס כמות 
גדולה, 60 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 קליקס לא מקורי, כמות 
גדולה, 90 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 פוך זוגי )לא נוצות( חדש 
באריזה, 60 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 2 פוכים סינטטים, 20 
ש"ח כ"א, מצב חדש,

_____________________________________________)05-06ח(054-8423031

 מגילת אסתר ספרדית 
ישנה )טעונה תיקון(, ב- 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 050-6651365

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(לפרטים: 052-7966786

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח,  052-3463482

 כלוב לציפורים, ב- 80 
ש"ח. בית הטלה, ב- 30 ש"ח. 

אוכל לתוכים, ב- 15 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(03-9074725, 054-8412903

 ציפור קנר מזמר 
"באוסתר" 300 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(03-9074725, 054-8412903

 עץ תמר, 250 ש"ח. 
עץ אתרוג תמני לא מורכב, 
250 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)05-06ח(03-9074725

 מציאה!!! כרכי 
שוטנשטיין, קטן, 80 ש"ח עד 

_____________________________________________)05-06ח(גמר המלאי, 050-4116860

 סנדל בנות חדש, ד"ר 
סטפ, מידה 29, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 מעקה בצורת ר' גודל 
3.65X0.58 מטר גובה 1.20 

מטר, 500 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-7663458

 להשכרה 2 שמלות 
ארועים מידה S/M ארוך, 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כ"א, 052-7663458

 למכירה שמלת ארועים 
 XL בצבע נחושת, מידה

)למחותנת(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 חליפות נוער מידות 
14,16, 3 חלקים תוצ"ח, 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח כ"א, 054-8487627

 מעיל גבר, חדש, תוצ"ח, 
מידה XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8487627

 כוס הנהרות מכסל, 450 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 גביע קידוש מכס, 3.5 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7154392

 ספר עתיק מנורת המאור, 
כריכה מקורית, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)05-06ח(052-7154392

 שעון יד של פולאר + 
רצועה דופק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-7317883

 אופנים 26", ב- 320 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב, פל': 054-5385013

 אופניים 24", ב- 250 
ש"ח, בב"ב, פל':

_____________________________________________)05-06ח(054-5385013

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(054-6800702

 מציאה - שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 
מאירופה לגבר, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 שעון "קלווין-קליין" חדש 
לגבר, רק - 130 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 מציאה! פקס סיגריות 
"מלבורו - גולד", רק 270 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(054-4514210

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 054-4514210

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)05-06ח(050-4147729

 פאת קסטם כחדש, 
מדהמה, כהה, אורך 22, 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-7648831 )ב"ב(

 תחפושות לפורים 
כחדשות, 40 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)05-06ח(058-3289108

 משקפת מקצועית 
10X70, חברת "בינוקולרס'" 
חדשה באריזה, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(גמיש, 054-8435523

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 150 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)05-06ח(052-3805386

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)05-06ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)05-06ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן, 
לנשיאה, אלגנטית, של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(052-4831449

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)05-06ח(02-6522251

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 
בצבע אפרסק, 320 ש"ח, 

מידה 38, 02-6522251,
_____________________________________________)05-06ח(052-3805386

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, שק 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח, 052-7966786

 שמלת ערב יפיפיה, מידה 
38-40 בצבע סגלגל, 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 03-6180473

 מציאה! שכמיות חדשות 
בצבע שחור, אלגנט, פונפונים 

בצוואר, בסך: 90 ש"ח,
_____________________________________________)05-06ח(050-4176661

 פלקטים לגננות, 5 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ח(טל': 052-7171607

 מגלשה לא מתקפלת, 80 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 לוח פעיל ממוסגר 
במסגרת עץ, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)05-06ח(052-7171607

 בימבה סוס כחדשה, 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, טל': 052-7171607

 סט ספרי "תנועת המוסר" 
5 כרכים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)05-06ח(054-8525456

 מגף ליקרה לנערות/נשים, 
מידה 32,35 במצב מצוין, 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)05-06ח(M ב- 50 ש"ח, 052-7152819

 קו חדש טוקמן לאורנג'/
לסלקום/לפאלפון, 15-20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח, 052-3595314

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 לגן שפתי אגו"י,  באזור 
ת"א/בת-ים, 58 ש"ח לשעה 

 054-8454008)05-06(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ה’ - ז’ בשבט תשע”ז  1-3/2/2017 

■ משטרה 100 
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)48-21/17(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בב"ב - 

פ.כץ למשרה מלאה/חלקית. 
_____________________________________________)49-06/17(לאה, 052-7120520

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-15/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 מטפלת מסורה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים מעולים 

למתאימה מיידי, 
_____________________________________________)03-04ל(054-8461589

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 למעון חב"ד דרושים 
עובדות מסורות 

ואחראיות. בערב בלבד! 
טלי, 052-3873887. 
_____________________________________________)02-06(רונית, 053-3135772

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר/אחה"צ. 
_____________________________________________)02-05(054-2022629, ורד

 לגן פרטי בגני תקווה, 
סייעת/מטפלת, מלאה/

חלקית, שכר גבוה! אפשרות 
_____________________________________________)02-09ל(להסעה מב"ב, 052-6741263

 דרושה עוזרת בית פעמיים 
_____________________________________________)02-05(בשבוע בר"ג, 054-4941692

 לחברה פרטית בב"ב 
במובילה בתחומה, דרושים/

ות מאתרים/ות טלפונית 
לעבודה מאתגרת, דרוש ידע 

בסיסי באינטרנט, העבודה 
בימים א-ה, משמרת בוקר 
בין השעות: 09:00-17:00. 
משמרת ערב בין השעות : 
14:00-20:00. 30 ש"ח + 

בונוסים, קו"ח למשרה
jobs@aeh.co.il, בציון משרה 

666)02-09(_____________________________________________

 לבית תוכנה בב"ב, דרושה 
מזכירה אחראית, בעלת נסיון, 

ידע באופיס ואטלוק, מגיל 
+35, קו"ח: 

rivka654@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 לאופנת נשים בב"ב, 
מוכרת מנוסה ואחראית 

לעבודה במשמרות,
_____________________________________________)04-05ל(054-4347954

 לחנות בייגל בגאולה 
בירושלים, דרושים עובדים, 

_____________________________________________)02-05(לפרטים: 02-5375516

 דרושה מורה ללימוד 
ריווחית באופן פרטי באזור 

_____________________________________________)02-05ל(ב"ב, 054-8456433

 לאל גאוצ'ו ברמת-גן, 
דרוש בחור רציני לעבודה 
במטבח בערבים, תנאים 

_____________________________________________)02-05(טובים! 050-6561610

 לחברת שליחויות על 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים אחראיים, שכר מצויין 
_____________________________________________)02-05(שהולך וגדל, 054-3032021

 שכר גבוה!!! אנשי 
מכירות )למוקד גברים( 

טלפוניים, לסוכנות ביטוח 
בת"א, בשעות הבוקר, 

_____________________________________________)54-11(מיידי! 073-2271471

 למעון יום שיקומי בב"ב, 
דרושות סייעות לעבודה, 

_____________________________________________)02-05ל(מיידית, לפרטים: 03-6711800

 דרוש עובד חרוץ לעבודת 
ייצור בבית דפוס עם ידע 

בסיסי במחשב, 9:00-16:00, 
27 ש"ח לשעה, לפרטים: 

0533195399a@gmail.com)02-05(_____________________________________________

 בב"ב דרושה תופרת לכל 
סוגי התיקונים + נסיון,

050-6747085)05-08(_____________________________________________

 דרוש/ה גרפיקאי/ת 
חרוץ/ה ובעל/ת 

מעוף, שליטה בתכנת 
 InDesign, Illustrator,

Photoshop נסיון 
של שנתיים לפחות, 

עבודה בשעות גמישות 
- חובה! תנאים טובים 

למתאים/ה. קו"ח לפקס: 
03-5796645 או במייל: 

yakov@kav-itonut.co.il)02-12(_____________________________________________

דרושים
שכר הולם 
למתאימים 03-5795922

מחסנאי | מתאם הרכבות
איש תחזוקה |  שליח

יש
עבודה.

כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  
פנויה בשעות הערב? 
ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 
לפרטים נוספים:

למשמרת ערב החדשה דרושות נציגות 
� בעלות כושר שכנוע,

� יחסי אנוש טובים 
� ורצון להצליח. 

� לא חובה ניסיון קודם! 

מחפש אותך!

� תורמים פוטנציאלים ביותר

� שיחות נכנסות ויוצאות

� בונוסים גבוהים במיוחד

� סביבת עבודה חרדית

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)04-07(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל ברמת-
גן בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/
ות גבייה תותחים ומנוסים, 

העבודה במשרה מלאה, בימים 
א-ה, בין השעות: 08:00-18:00 

ללא ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות קידום 

וניוד, בונוסים על עמידה 
ביעדים, קו"ח לפקס:

03-6186181, או למייל: 
jobs@aeh.co.il)04-07(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת מסורה 

ואחראית למשרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07(תנאים טובים! 052-7808100

 לחברה פיננסית גדולה, 
דרושים,מתאמים לפגישות, 
)חצי משרה(, משכורת + 

בונוסים, ידע באקסל חובה! 
קו"ח - 

modiano01@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 למעון בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

_____________________________________________)04-05(למתאימה, 054-8408829

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
סייעת מנוסה לימי א'-ה', 

שעות מ- 12:00-17:00,
052-8226582 ,052-8530061)04-07(_____________________________________________

 לחברת השקעות 
נדל"ן, אחראית אנרגטית 

לתאום פגישות, קו"ח 
למייל:

Ak0527619618@
gmail.com)04-05ל(_____________________________________________

 לרשת צרכניות באזור 
המרכז, דרושה פקידה, קו"ח 

למייל: 
racheli@netivc.co.il)04-05(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושים: 
*מחסנאי. *טבח מקצועי 

לארוחת-ערב, 03-6714809 
_____________________________________________)04-05()להתקשר בין 10.00-15.00(

 בגבעת שמואל, דרושה 
סייעת למעון פרטי, שכר גבוה 

_____________________________________________)04-05(במיוחד! 052-7177524

 הזדמנות מיוחדת! 
צהרונים בהרצליה מחכים 

לך, החל מ- 50 ש"ח 
לשעה, הסעה מב"ב, 

_____________________________________________)04-05ל(052-7154643

 לחברה מובילה בתחום 
בניית אתרים ושיווק בדיגיטל, 

דרושה מתאמת פגישות/לידים 
עבור נציג המכירות, העבודה 

בבני-ברק, 072-2230878
orel@kidumplus.co.il)04-05(_____________________________________________

 באזור ירושלים נהג 
חלוקה, וסוכן+ניסיון, מסור 

לשעות הבוקר, עד 4 טון 
_____________________________________________)05-05ל(052-5640161

 לפעוטון חמים בפ"ת, 
דרושות מטפלות, 

למשרה מלאה/חלקית 
052-4491044)04-07(_____________________________________________

 למעון איכותי במרכז 
בני-ברק דרושה מטפלת 

חמה ומסורה למשרה 
מלאה או 13:00-16:00, 
_____________________________________________)04-05(לפרטים: 052-7121521

 לחנות למוצרי תינוקות 
בגבעת שמואל, דרושה 
מוכרת במשמרות, שכר 

התחלתי 28 ש"ח לשעה, 
052-4254111)04-05(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בניקיון ובישול, 3 פעמים 

בשבוע, בין 16:30-20:30, 
_____________________________________________)04-07ל(050-5957951

 דרושות סייעות/גננות 
)מעל גיל 25( עם נסיון 

למשפחתון/גן בב"ב - גבול 
_____________________________________________)04-05(ר"ג. 050-8938869, חן

 לבגדי נשים בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות 

)גיל +35(, 50 ש"ח 
לשעה למתאימה + 

בחורות חרוצות לעזרה 
בשכר מינימום, -050

4499560/1)04-05(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
בתשלום לנסיעה מב"ב 

לאזור הרצליה פיתוח 
וחזרה אחה"צ,
_____________________________________________)05-06ל( 054-8449428

 דרושה סייעת לגילאי 4-5 
לשעות הבוקר, בקרבת ב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)04-05ל(052-7132306

 מטפלת למעון במרום 
נווה מ- 7:30 עד 16:30, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)02-05ל(050-2799799

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות, קופאים/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)03-06(עבודה מיידית!!

 דרוש/ה בתחום הביטוח 
- תנאים מעולים, אפשרות 

למשרת אם, פ"ת
bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)03-08ל(פקס: 03-6182118

 גננת חמה, מסורה 
ואחראית לגילאי 3, 
מטפלת לתינוקות/

_____________________________________________)04-07(פעוטות, 054-8486316

 לגן בפתח-תקווה, דרושה 
סייעת חמה, מסורה ואוהבת 

לגילאי 3-4, מיידי!
050-5636364)04-07(_____________________________________________

 מטפלת למעון בגבעת 
שמואל, מ.מלאה/חלקית, 

נסיון חובה, תנאים 
_____________________________________________)04-07ל(מעולים, 054-2681695

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושה פקידת קשרי 
לקוחות, מתאים לאימהות, 

054-5965153)04-05(_____________________________________________

 לחנות אופנה לגברים, 
דרוש מוכר + נסיון בלבד 

)מעל גיל 20( למלאה/
משמרות, תנאים מעולים 

054-5751716
052-7998010)04-07(_____________________________________________

לירון קרביץ / 557449 / נהגי חלוקה
קו עיתונות דתית / 8092074 /סופי / דרור / 2

קרביץ
תקציבאי/ת: תומר

לחברת יבוא ושיווק מזון

נהגי/ות חלוקה
רשיון ג'

המשרה באזור רחובות
תנאים מצוינים למתאימים!
טל': 052-8646080

קו עיתונות דתית / 8091360 / 

רכז/ת בכיר/ה
בעיר בני-ברק

בהיקף משרה של 50%

קורות חיים בצירוף ממליצים ממקומות עבודה קודמים 
)לפחות שניים( יש לשלוח  לחברת אמן - מיטל דדוש,

dmeital@amanet.co.il :מייל
 פקס: 072-2706773

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.02.2017

במסגרת תוכנית 3600, התוכנית הלאומית 
לילדים ולבני-נוער בסיכון דרוש/ה

דרישות התפקיד:
סוציולוגיה/  פסיכולוגיה/  ההתנהגות/  במדעי  אקדמי  תואר   •
הציבור/  בריאות  קרימינולוגיה/  בחינוך/  סוציאלית/  עבודה 

תעודת מוסמך בכיר בחינוך.
ילדים  בתחום  פרויקטים  בניהול  שנים   3 לפחות  ניסיון של   •

ונוער בסיכון
ניסיון בעבודת צוות ויכולת הדרכה  •

מיומנויות מחשב גבוהות  •
יכולת גבוהה בארגון   •

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות  •
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית  •

יכולות גבוהות לתקשורת בין אישית  •
ניידות   •

העבודה בכפיפות למנהל °360 בבני ברק  •

 רק מועמדים מתאימים ייענו
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

נא לציין מס' משרה 75

בס"ד

הרב אליהו עזריאל
052-7123106

את עצמך?מחפש עבודה?
טיפול רגשי
אימון אישי

שפת גוף ופנים
C.B.T

N.L.P


 





 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

לרשת חנויות אופנה     לציבור הדתי חרדי 

תנאים טובים למתאימים!
לעבודה במשמרות 

ניסיון במכירות ובאופנה-יתרון 

דרושים
מנהל/ת מוכרים/ות

MODASTY1234 @ gmail.com




קורות חיים יש לשלוח ל:

 למעון בגבעת שמואל 
)ליד הגשר להולכי רגל(. 

*מטפלות לתינוקיה/
לפעוטות, למלאה/חלקית. 

*איש אחזקה לשעות 
גמישות. 050-7884864, 

_____________________________________________)04-05(רחל

 לפעוטון בגבעתיים, 
מטפלת מנוסה + 

המלצות, 35 ש"ש, כולל 
צהריים ושישי, 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-07(לשעה, 052-8680032

תחבורה נוחה מכל אזור המרכז

077-3609555
עבודה בסביבה תורנית 

תנאי שכר מעולים

 למשרד עו"ד, 
כשרונית, אינטלגנטית 

ורהוטה, לעבודה 
משרדית, קו"ח: 

law.ozana@gmail.
_____________________________________________)03-06ל(com פקס - 03-5787374

 פקידה - מנהלת 
חשבונות, בעלת נסיון, 40 

+ לעבודה במוסך בפ"ת, 
03-9192933)03-07(_____________________________________________

 לישיבה באזור ר' עקיבא 
דרוש עובד משעה 12:30 עד 

15:30 בצהריים,
_____________________________________________)05-08ל(054-4322454

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה חלקית/

מלאה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)05-08(למתאימה, 054-3710998

 לגן פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה אחראית 
כיתה לתינוקיה, למלאה/

חלקית, נסיון חובה! 
תנאים מעולים!
050-7250631)03-06(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום 
בק.הרצוג, דרושות לחצי 

משרה/משרה מלאה, 
13:00- ,08:00-13:00
16:00, תנאים טובים, 

054-4499177)03-06(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)03-06(לניסיון, 054-7771118

 לחברה מובילה במענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון 
תחומים, דרושים/ות נציגי/ות 
שירות לקוחות, למוקד שיחות 
נכנסות בפ"ת, 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il)05-08(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון משרדים ובתי 

ספר לשעות הערב באזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

_____________________________________________)05-08ל(03-5494080

 למעון דתי בקרית אונו, 
דרושה מטפלת למשרה 

_____________________________________________)04-07(מלאה 050-2736409

 לארגון חסד חשוב 
בסניף בני ברק 

דרושות עובדות לגיוס 
תרומות,בעלות ידע 

_____________________________________________)03-06(וניסיון. 054-8493669

 למעון בבני-ברק מטפלות 
לחצי משרה/למשרה מלאה, 
_____________________________________________)05-06(תנאים טובים, 054-5558835

 בבני-ברק, למשרד 
בתחום הבניה, מזכירה, 

 ,office שליטה בתוכנות
עריכתוהדפסת מסמכים, 

משרה מלאה, קו"ח:
binyan200@gmail.com)05-06(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
דתית באזור המרכז, 
תואר ראשון חובה, 

תנאים מעולים! 
טל': 03-6160101 

פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il)05-05(_____________________________________________

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-15()לציין משרה מבוקשת(

 דרוש/ה מנהל/ת ביחסי 
ציבור רציניים + נסיון שנתיים, 

כמו"כ כל המעוניין בפרסום 
המדיה/תקשורת יצור קשר

yaronlav35@gmail.com
054-5663798)05-05(_____________________________________________

 למוסד גריאטרי בב"ב 
טבח/ית ועוזרי טבח 

למשרה מלאה, נסיון 
חובה! קו"ח לפקס:

03-6745034
nechama@vatikim.net)05-08(_____________________________________________

 לפנימיה חרדית 
לבנות בב"ב דרוש מדריכה 
צנועה וירא"ש, כולל לינה, 

03-6749811 )ניתן להשאיר 
_____________________________________________)05-06(הודעה(

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל
פקס: 03-5771144

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

עובד/ת כללי/ת לאחזקה
מענה לקריאות

    תחזוקה שוטפות
משרה זמנית ומלאה

תנאים טובים למתאימים

מסגר/ית
ביצוע עבודות מסגרות וריתוך
חידוש או התקנה של דלתות

    מעקות,שערים ועוד
משרה חלקית

מזכירה למנהל אחזקה
ניהול יומן

טיפול בהוראות תשלום
מענה אדמיניסטרטיבי

     שוטף
אחריות מנהלית על צוות 

    התחזוקה

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרושים/ות

  avigaliy@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

פקיד/ה למוקד זימון תורים
מוסר עבודה גבוה

עמידה בזמנים ובתנאי לחץ
אכפתיות, מסירות וחריצות

ידע בסיסי במחשב
נכונות לשעות נוספות
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